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Redakce: J.Punčochář 
 

 

Číslo 3/2016 – prosinec  

 
Vydává Klub filatelist ů Alfonse Muchy v Brn ě, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 

E-mail: kfamuchy@seznam.cz ; internet:  http://www.filabrno.net/kfam.htm  
St: 10.00-15.00 hod sekretariát; Čt: 16.15-18.00 hod čl. kolování 

  

 

Příjemné vánoce a vše nejlepší v roce 2017 

přejeme všem členům i přátelům klubu.   

                                Výbor klubu 
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Veletržní setkání 2017 
 
Uskuteční se tradičně v pavilonu A3 
brněnského výstaviště. Jako letos, tak i příští 
rok bude jen jednodenní. 
 
Objednávky stolů: (nutno objednat předem) 
Klub filatelistů A. Muchy, Orlí 30, 602 00 Brno 
Tel: 542 151 913 (st 10.00-15.00); E-mail: kfamuchy@seznam.cz 
Další informace budou na internetu, na adrese:  www.filabrno/kfam.htm 
 
 
 

20 let spolupráce KF A. Muchy a BSC St. Pölten - pokračování 
 

Zpráva o oslavách výro čí 20. let spolupráce filatelistických klub ů 

Druhá akce v rámci oslav spolupráce klubu filatelistů A.Muchy (dále jen KFAM) a 
spřáteleným klubem filatelistů z Rakouska BSV St.Pölten (dále jen BSV) byla účast naší 
delegace na oslavách tohoto výročí v St.Pöltenu. Zde se totiž před dvaceti léty (2.6.1996) 
připravovala smlouva o spolupráci. 

Akce se konala v neděli 2. října 2016. Delegace KFAM ve složení Ing. Jan Baráček, 
Ph.D., Jiří Dostál, RNDr. Zdeněk Okáč a Ivo Rotter časně ráno nasedá do auta a míří 
k rakouským hranicím. Cesta příjemně plyne za občasného klábosení. Až přijde za 
Tulnem kruhový objezd, kde se opět (zase) vydáváme směr dálnice. Posádka však 
protestuje a po pěti stech metrech obracíme a pokorně se vracíme na správnou cestu. 

Pak nás nic nevyruší a po hodince zastavujeme u kulturního domu Wagram, kde BSV 
mívá své velké burzy. Ihned po příjezdu jsme zdraveni všemi známými filatelisty, neboť 
za ta léta jsme se viděli již mnohokrát. Tentokrát jsem však rychle vmanipulován na 
pódium, kde má stánek soukromá rakouská pošta. Dochází k fotografování obou 
předsedů spřátelených klubů. Každý (já) i OStR. Mag. Helmut Kogler držíme v rukou 
originál 20 let staré smlouvy o spolupráci. Už tuším, že to nebude jen tak. 

Burza pozvolna plyne, davy kupujících se prodírají mezi stoly. Protože máme 
tentokráte mezi sebou benjamínka Jendu, který v St.Pöltenu ještě nebyl, vydáváme se 
na krátkou exkurzi po městě. Jemně mrholí a chlad připomíná, že nastaly první podzimní 
dny. Procházíme náměstí, nakukujeme do obou hlavních kostelů (v jednom se koná 
mše) a spěcháme zpět do auta. Přijíždíme právě včas. Burza končí a celý výbor BSV 
musí poklidit všechny stoly v rozsáhlé místnosti (složit je a naložit na palety) a svozit je 
výtahem do sklepa. Ještě než tato akce skončí, zvou nás hostitelé ke stolu. V restauraci 
máme vyhražený stůl, kde kromě naší čtyřčlenné delegace zasedají i členové výboru 
BSV: OStR. Mag. Helmut Kogler, (předseda klubu), Mgr.Martha Koglerová, Ingeborg 
Gallnerová, Ing. Alfred Tatschl,  a zástupce místní radnice okrsku v St.Pöltenu, kde se 
nachází kulturní dům Wagram Harald Stöckl. Již před tím jsme si všimli (slyšeli) hlasité 
rakouské muziky, kterou si u vedlejšího stolu objednala jiná slavící rakouská společnost. 
Dva harmonikáři a jeden heligón v rakouských „ledrhoznách“. Sotva se předseda BSV 
ujal slova, zaduli z plných měchů a bylo po diskusi. Nicméně vše se v dobré obrátilo a 
v jejich pauzách jsme probrali vše potřebné. Dostali jsme do našeho klubu památku na 
slavené jubileum. Předně oficiální rakouská pošta vydala dvě personální známky 
k tomuto výročí. Kromě příslušného textu jsou na nich obrázky nádraží v St.Pöltenu a 
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v Brně. Spolu s podobně pojatými obálkami s obrazy nádraží bylo vydáno (a tento den i 
používáno) příležitostné razítko. No a překvapení bylo na světě. Privátní pošta vydala 
známku s fotografií pořízenou při našem příchodu. Ta byla také na této přepážce 
vyrobena a použita. I my jsme měli co nabízet. Přítomným jsem odevzdal naše 
příležitostné devítibloky s kupóny vydané k našemu společnému jubileu. Spolu s tím i 
pamětní list České pošty a razítkované obálky. Během slavnostního oběda jsme 
vzpomenuli na některé společné akce, které za oněch 20 let proběhly. Mimo jiné 
Ingeborg Gallnerová připravila ze svých fotografií na obrazovce v sále seriál záběrů z 
našich setkání, který si návštěvníci burzy mohli prohlédnout. Dobrý společný oběd končí, 
já coby řidič lituji, že nemohu pivo, neboť na čepu bylo i pravé bavorské z „Oktobrfestu“. 
Na tom si pošmáknul náš gurmán. Poslední společná fotografie v parku u kulturního 
domu se odehrává za nepatrného deštíku. Nasedáme do auta a loučíme se se 
St.Pöltenem. Deštivé počasí nás provází cestou Rakouskem. Cestující poklimbávají, ale 
nedělní odpolední doprava není v Rakousku silná. V poklidu dorážíme na naši oblíbenou 
zastávku na pumpě ve Znojmě. Zde telefonujeme domů, že jsme zase doma. Dešti jsme 
sice ujeli, ale stejně nás doma dohnal. Pro letošní rok už toho bylo dost a tak s radostí 
vystupují členové delegace u hlavního nádraží. Společná akce končí.   

I tato akce proběhla za podpory Jihomoravského kraje, který byl zde patronem. 
 
Brno dne  13.10.2016   RNDr. Zdeněk Okáč, předseda KF AM 
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Praga 2018 
 
V minulém Zpravodaji 
jsme přinesli stručnou 
informaci o světové 
výstavě Praga 2018. 
Mezitím se informace upřesnily a vznikly výstavní internetové stránky. Na nich jsou již i 
výstavní propozice a řada dalších informací. Najdete je na adrese   www.praga2018.cz. 
 
 

Propagační výstavka „Květiny na 
známkách“ 
V únoru 2017  uspořádáme ve spolupráci 
s botanickou zahradou přírodovědecké fakulty 
Masarykovy univerzity a Českou poštou s.p. 
výstavku „Květiny na známkách“. Bude se 
konat v zázemí skleníků botanické zahrady. 
K výstavě bude k dispozici příležitostné razítko 
a pokud se zadaří i známka s přítiskem na 
kupónu. 
Na obrázku je jeden (nerealizovaný) z návrhů. 
 
 

Výměnné schůzky, burzy a aukce: 
 

Klubové vým ěnné sch ůzky KF A. Muchy v r.2017:   
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.  

 



Klubový zpravodaj pro členy KF A. Muchy v Brně               1922 – 2016     - 5 – 

 

Neprodejné                        Kopírování a další šíření  povoleno 

 

Aktuální výstavy  
 
Jihlava 2017  -  připravovaná dvojvýstava st. III (premiéra) a st. II (regionální) 
Termín konání: 27.4. až 6.5.2017 
Místo konání: Oblastní galerie Jihlava 
Přihlášky je nutné podat do 21.12.2016 ;  www.kf06-40.ji.cz/CZ/jihlava2017.htm 
 
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:   Kongresový hotel Clarion v Praze;    www.praga2018 .cz/ 
 

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).  
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BANDUNG 2017 , Světová filatelistická výstava s patronátem FIP, konaná 3. – 7. 8. 2017 
v Bandungu, Indonésie. Národní komisař SČF Jiří Černý (ikanek@email.cz).  

BRASÍLIA 2017, Světová filatelistická výstava s patronátem FIP,  
konaná 24. – 29. 10. 2017 v Brasílii/Brasilia. 
Národní komisař SČF Vít Vaníček (vanicek@praga2018.cz). 
Přijímání přihlášek do 31. 3. 2017. 

 
Připravovaná příležitostná razítka a nálepky ČP a.s. 

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH RAZÍTEK, R NÁLEPEK, CN APOST A ŠTOČKŮ 
Aktualizováno 14. 11. 2016  

 

21. 3. – 31. 12. 2016, CN APOST, pošta 568 02 Svitavy 2 - k příležitosti 760 let města Svitavy, text: Svitavy 
2 760r.města. 

 

28. 11. – 30. 12. 2016, Příležitostné razítko, pošta 601 00 Brno 1 – k příležitosti letošních vánočních 
svátků, text: Tradiční vánoce v Brně, Brno 1, v obrazu razítka je hvězda s kometou, kádí s kapry a 
Brněnským drakem.  
Autor razítka: Pavel Sivko. 

 

1. 12. – 31. 12. 2016, Příležitostné razítko, pošta 110 00 Praha 1 – k příležitosti oslav Nového roku, text: 
PF 2017, Praha 1. Autor razítka: Jan Kavan. 

 

1. 12. – 23. 12. 2016, Příležitostné razítko, pošta Partner 362 62 Boží Dar – k příležitosti vánočních 
svátků, text: Boží Dar, v obrazu razítka je stylizovaná vánoční ozdoba. Pošta Partner je umístěna v objektu 
Infocentra Boží Dar. Autorka razítka: Irena Vyčítalová. 

 

1. 12. – 31. 12. 2016, CN APOST, pošta 737 01 Český Těšín 1 – k příležitosti 85. výročí budovy pošty Český 
Těšín 1, text: Č.Těšín1 85r.budovy. 

 

1. 12. 2016, R nálepka, od 1. 12. 2016 do spotřebování, pošta 737 01 Český Těšín 1 – v počtu 480 kusů, 
k příležitosti 85. výročí budovy pošty Český Těšín 1, text: 85. výročí budovy pošty Český Těšín 1, 1931 – 
2016. 

 

20. 12. 2016, R nálepka, od 20. 12. 2016 do spotřebování, pošta 533 41 Lázně Bohdaneč – v počtu 960 
kusů, k příležitosti 150. výročí pošty Lázně Bohdaneč, text: 150 let pošty Bohdanetsch, 1866 – 2016. 

 

18. 12. 2016, Příležitostné razítko, pošta 110 00 Praha 1 - k příležitosti výročí založení Poštovního muzea, text: 
Výročí Poštovního muzea 18. 12. 1918, Praha 1, s vyobrazenou poštovní trubkou. 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: Kateřina Přidalová. 

 

27. 12. 2016 – 2. 1. 2017, Příležitostné razítko, pošta 119 00 Praha 012 – Hrad – k příležitosti oslav 
Nového roku, text: PF 2017 Praha 012 – Hrad, v obrazu razítka je kohout z věže Chrámu sv. Víta. Autor 
razítka: Miloslav Bláha. 
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Emisní plán na rok 2017 
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