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Ing. Walter Müller, + 30. 3. 2019
Zemřel předseda Svazu českých filatelistů, z.s. Ing. Walter Müller.
Walter bude české filatelii chybět. Obětavě pro ni dlouho pracoval.
Funkce předsedy svazu byla v jeho činnostech nejviditelnější. Mimo
jiného ale věnoval mnoho úsilí také domácí námětové filatelii a mnoho
z nás si ho může připomenout při pohledu na desítky příruček
Filatelistických motivů Československa i České republiky.

Valná hromada 2019

Valná hromada našeho klubu se konala 13.2.2019. Nebyla to schůze volební, takže výbor
zůstává v níže dosavadním složení. Valnou hromadu vedl Ing. Nevosád. Program byl:
• Zpráva o činnosti v uplynulém období (dr. Okáč)
• Zpráva pokladní (pí. Hanáčková)
• Plán činnosti klubu na rok 2019 (dr. Okáč)
• Návrh rozpočtu na letošní rok (pí Hanáčková)
• Následovala zpráva revizní komise (I. Rotter)
• Diskuse a tombola (položky do tomboly dodal Mgr. Schiebl) a Usnesení
US N E S E N Í valné hromady K F 06-22 Alfonse Muchy dne 13. 2. 2019
Valná hromada KF 06-22 Alfonse Muchy v Brně:
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1. S c h v a l u j e:
-

program valné hromady,
mandátovou komisi a zapisovatele Ing. Ladislava Klusáčka, CSc.,
ověřovatele zápisu Ing. Zdeňka Nevosáda, Csc.,
návrhovou komisi Ing. Milana Ošmeru, Ing. Jindřicha Vomelu,
zprávu o činnosti KF za rok 2018 přednesenou RNDr. Zdeňkem Okáčem,
zprávu o hospodaření za rok 2018 přednesenou paní Helenou Hanáčkovou,
plán a zaměření další činnosti klubu filatelistů Alfonse Muchy na rok 2019 včetně
finančního plánu,

2. B e r e n a v ě d o m í
-

zprávu revizní komise o kontrole hospodaření za rok 2018 přednesenou Ivo Rottrem,
informaci o spolupráci s Českou poštou na křtu známky ke 100. letům Masarykovy
university,
informaci o spolupráci při oslavách 150. výročí první koňské tramvaje v českých zemích,
informaci o možnosti spolupráce s Českou poštou při oslavách 100. let prvního českého
spolku filatelistů v Brně,
informaci o příležitostné přepážce při 14. veletržním setkání sběratelů na BVV.

3. U k l á d á:
-

-

výboru zabývat se diskusními příspěvky z této valné hromady,
výboru a členům klubu aktivně pomoci při přípravě výstavek klubu,
výboru klubu dále provozovat www stránky, mailovou poštu členům a vydávat informace
klubu a korespondovat se členy pomocí nové mailové adresy klubu,
všem členům, kteří nezaplatili čl. příspěvky, aby to učinili do konce prvního čtvrtletí,
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 a všem členům klubu napomoci při získávání dotací pro akce klubu,
výboru zajistit výměnné schůzky a aukce pro členy KF AM dle schváleného
harmonogramu,
všem členům klubu pomoci při zabezpečení „Veletržního setkání sběratelů 2019“,
pokračovat ve spolupráci s družebním klubem filatelistů v St.Pöltenu.

Ostatní obsáhlé materiály jsou k nahlédnutí v klubovně.

Veletržní setkání sběratelů – 5. 4. 2019
Letošní Veletržní setkání je za námi. Zúčastnilo
se 35 prodejců, z toho 6 ze zahraničí. Zboží bylo
vystaveno na 78 stolech. Návštěvnost byla o
něco slabší než v loňském roce.
Doprovodnou výstavu zajistil ing. Švehla – 4
plochy současných vlaječek na hromadné zásilky
a 5 ploch starého Maďarska.
Další doprovodnou akcí bylo připomenutí 100. výročí české organizované filatelie v Brně.
V r. 1919 vzniklo České sdružení filatelistů v Brně. Do té doby byly brněnští filatelisté
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členy spolků německých. K tomuto výročí byla na výstavišti zřízena i příležitostná
poštovní přepážka. Používala kašet, příležitostnou R-nálepku a Apost. Mimo to náš klub
(jako pokračovatel tradice) vydal k výročí i známku s perzonalizovaným kupónem.
Vydané materiály jsou na titulní stránce.

Terminář klubových akcí na rok 2019
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150 let koněspřežné tramvaje
26.6.2019 vyjde poštovní známka ke 150 letům první koněspřežné tramvaje u nás. Na
známce se sice nedovíme, že se jedná o Brno, ale je to tak. V r. 1869 začala jezdit
koněspřežná tramvaj od Semilassa ke Kiosku na dnešním Moravském náměstí (tehdy
Lažanského náměstí + Na kiosku).
Pokud vše vyjde podle plánu, uskuteční se křest známky v Technickém muzeu v Brně.
Zde je plánována také příležitostná přepážka s příležitostným razítkem, APOST nálepkou
a Rnálepkou. Zda se vše podaří podle plánu upřesníme ještě na klubových internetových
stránkách, protože to záleží především na možnostech České pošty.

Zajímavý APOST pošty v Líšni:
Kolega Pavel Švehla upozornil na
zajímavé nastavení APOST terminálu na
poště v Líšni. Domicil je vytištěn 2x.
Jednak na správném místě, jednak v řádku
pod ním, kde bývá text u příležitostných
APOSTů. Na podacím lístku je údajně jen
základní domicil.

Nové – černobílé APOSTy v Brně:
Tentokrát se jedná o informaci od dr.
Gebauera. Česká pošta začala používat
novou podobu APOST nálepek. Nejsou
nijak výrazné, ani pěkné. Nenápadný černý
tisk na bílém podkladu. A objevily se už i
v Brně. První záznam je z pošty Brno 7
(Olympia), kde je použivali již v první půlce
dubna.

Připravovaná příl. razítka a nálepky České pošty s.p.
INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH RAZÍTEK, R NÁLEPEK, CN APOST A ŠTOČKŮ
Aktualizováno 18. 4. 2019

2019
4. 5. 2019, Příležitostné razítko, pošta 564 01 Žamberk – k příležitosti výročí 100 let organizované
turistiky v Žamberku, text: 100 let turistiky v Žamberku, 1919 – 2019, Žamberk, v obrazu razítka je
stylisticky zobrazena směrová růžice a radnice města (znak odboru Žamberk). Razítko bude používáno na
příležitostné poštovní přepážce v budově Městského muzea v Žamberku, Československé armády 472,
Žamberk, v čase od 09:00 do 17:00 hod. Autor návrhu razítka: Jaroslav Kerschbaum.
4. 5. 2019, R nálepka, od 4. 5. 2019 do spotřebování, pošta 564 01 Žamberk – v počtu 480 ks,
k příležitosti výročí 100 let organizované turistiky v Žamberku, text: 100 let turistiky v Žamberku, 1919 –
2019.
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*15. 5. – 31. 12. 2019, N APOST, pošta 503 24 Kratonohy – k příležitosti 150 let pošty Kratonohy, text:
150 LET POŠTY.
*15. 5. 2019, R nálepka, od 15. 5. 2019 do spotřebování, pošta 503 24 Kratonohy – v počtu 480 ks,
k příležitosti 150 let pošty Kratonohy, text: 150. VÝROČÍ POŠTY.
*17. 5. – 26. 5. 2019, N APOST, pošta 682 01 Vyškov – k příležitosti 100 let skautingu ve Vyškově, text:
100 let skautingu.
*17. 5. 2019, R nálepka, od 17. 5. 2019 do spotřebování, pošta 682 01 Vyškov – v počtu 480 ks,
k příležitosti 100 let skautingu ve Vyškově, text: 100 let skautingu ve Vyškově 1919 – 2019, se stylisticky
vyobrazenou radniční věží a skautskou lilií.
*18. 5. – 24. 5. 2019, N APOST, pošta 511 01 Turnov – k příležitosti výročí 90 let Klubu filatelistů Turnov,
text: 90 let KF.
22. 5. 2019, Příležitostné razítko, pošta 472 01 Doksy – k příležitosti 50. výročí oslav komiksu Čtyřlístek,
text: DOKSY, v obrazu razítka jsou postavičky Fifinka, Bobík, Myšpulín a Pinďa. Autor návrhu razítka:
Jaroslav Němeček.
*22. 5. 2019, R nálepka, od 22. 5. 2019 do spotřebování, pošta 110 00 Praha 1 – v počtu 480 ks,
k příležitosti 10. výročí Chlupáčova muzea historie Země, text: 10 let Chlupáčova muzea historie Země při
Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, se stylisticky vyobrazenou lebkou Carnotauruse
(masožravého býka).
*22. 5. 2019, R nálepka, od 22. 5. 2019 do spotřebování, pošta 152 00 Praha 52 – v počtu 480 ks,
k příležitosti výročí 135 let od pojmenování Barrandovských skal po Joachimu Barrandovi, text:
Barrandovské skály, 135. výročí pojmenování nejstarší geologické památky v ČR po J. Barrandovi, se
stylisticky zobrazeným vrásněním v deskovitých vápencích.
*23. 5. 2019, Příležitostné razítko, pošta 110 00 Praha 1 – k významnému životnímu jubileu známé
výtvarnice Libuše Knotkové, text: LIBUŠE KNOTKOVÁ, PRAHA 1, v obrazu razítka je stylisticky zobrazena
kytice růží a mušle. Autor návrhu razítka: Jan Kavan.
*23. 5. – 30. 5. 2019, N APOST, pošta 338 45 Strašice – k příležitosti setkání veteránů studené války ve
Strašicích, text: SRAZ VETERÁNŮ 2019.
*24. 5. 2019, R nálepka, od 24. 5. 2019 do spotřebování, pošta 338 45 Strašice – v počtu 480 ks,
k příležitosti setkání veteránů studené války ve Strašicích, text: SETKÁNÍ VETERÁNŮ STUDENÉ VÁLKY VE
STRAŠICÍCH, 24. – 25. května 2019, s vyobrazeným historickým znakem československé armády.
*24. 5. 2019, R nálepka, od 27. 5. 2019 do spotřebování, pošta 544 01 Dvůr Králové nad Labem – v počtu
480 ks, k příležitosti Mezinárodního dne Afriky, text: 25. 5. Den Afriky, s vyobrazeným logem ZOO Dvůr
Králové.
*25. 5. 2019, Příležitostné razítko, pošta 110 00 Praha 1 – k příležitosti konání Ratolest Festu, festivalu
sportu, umění a aktivit pro rodiny s dětmi, text: Výtvarná dílnička na Ratolest Festu, Praha 1, v obrazu
razítka jsou stylisticky zobrazeny děti letící na tužce. Razítko bude používáno na příležitostné poštovní
přepážce, která bude umístěna ve stanu na náplavce Hořejšího nábřeží v čase od 09:00 do 17:00 hod.
(tramvajová zastávka Výtoň nebo Palackého náměstí – tramvaj č. 3, 4, 7, 10, 14, 16 a 17 nebo metro B,
stanice Karlovo náměstí – výstup Palackého nám.). Autor návrhu razítka: Jan Ungrád.
*27. 5. – 31. 5. 2019, N APOST, pošta 771 00 Olomouc 1 – k příležitosti 100 let skautingu v Olomouci,
text: 100 let skautingu.
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*27. 5. 2019, R nálepka, od 27. 5. 2019 do spotřebování, pošta 771 00 Olomouc 1 – v počtu 480 ks,
k příležitosti 100 let skautingu v Olomouci, text: 100 let skautingu v Olomouci 1919 – 2019, s
vyobrazenou skautskou lilií.
*27. 5. 2019, R nálepka, od 27. 5. 2019 do spotřebování, pošta344 01 Domažlice 1 – v počtu 480 ks, jako
připomínka významného biologa a entomologa Prof. RNDr. Karla Hůrky, DrSc., text: vzpomínka na Prof.
RNDr. Karla Hůrku, DrSc., světového odborníka na larvální stádia hmyzu, se stylisticky vyobrazeným
hmyzem.
*29. 5. 2019, R nálepka, od 29. 5. 2019 do spotřebování, pošta 110 00 Praha 1 – v počtu 480 ks,
k příležitosti 100. výročí připojení Podkarpatské Rusi k Československu, text: 100 výročí, květen 1919 –
připojení Podkarpatské Rusi k Československu, s vyobrazením historické mapky a znaku Podkarpatské
Rusi.
*1. 6. – 10. 6. 2019, N APOST, pošta 300 71 DEPO Plzeň 71 – k výročí 20 let od otevření SPU Plzeň 02,
text: 20 let SPU Plzeň 02.
*1. 6. 2019, R nálepka, od 1. 6. 2019 do spotřebování, pošta 300 71 DEPO Plzeň 71 – v počtu 2880 ks,
k výročí 20 let od otevření SPU Plzeň 02, text: 20 let SPU Plzeň 02.
*1. 6. – 31. 7. 2019, N APOST, pošta 338 43 Mirošov 1 – k 150. výročí pošty Mirošov, text: 150 let pošty.
*1. 6. 2019, R nálepka, od 1. 6. 2019 do spotřebování, pošta 338 43 Mirošov 1 – v počtu 480 ks, k 150.
výročí pošty Mirošov, text: 150 let pošty.

Něco z historie prvního českého brněnského klubu
(výňatek z publikace 30 let klubu českých filatelistů v Brně, autor major V. Weiss)
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Spolupráce s BSV St. Pölten
V rámci naší dlouholeté spolupráce proběhlo pracovní setkání zástupců obou klubů 5.
dubna v Brně na výstavišti. Druhé
letošní setkání se uskuteční v St.
Pölten dne 6. 10. t. r.
V roce 2020 oslaví rakouští přátelé
své významné výročí a sice 100 let
klubu BSV St, Pölten. Jednalo se
v pořadí o druhý rakouský klub.
K tomuto výročí uspořádá klub
národní výstavu (tř. 1) s mezinárodní
účastí.

ÖVEBRIA 2020, St. Pölten, 2. – 4. 10.2020
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