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Vážení a milí členové KF  
 
Chci se s Vámi podělit o několik poznámek k akcím, které náš klub zorganizoval a které 
nás ještě čekají. Také Vám sdělím informace, které vás budou zajímat.  
Tak nejprve k proběhlým akcím z tohoto roku.  
V minulém čísle zpravodaje jste byli seznámeni s kompletními materiály z valné hromady 
klubu. Také jsme inzerovali nastávající akci – 10. jubilejní Veletržní setkání sběratelů. O 
této události si můžete přečíst v další části zpravodaje v samostatném článku. 
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Další klubová akce byla nová instalace naší trvalé výstavky na zámku v Letovicích. 
Jak jistě víte (či nevíte) máme již několik let spolupráci s tamním současným majitelem 
zámku panem Bohumilem Vavříčkem. Zámek je neustále dále rekonstruován a naše 
výstavka se postupem doby dostala do nevyhovujících prostor. Proto jsme před 
prázdninami uspořádali „opravný výjezd“ na zámek. Zde členové výboru pánové: Jiří 
Dostál, Jan Herman, Ing. Ladislav Klusáček, CSc. a já přenesli již instalovanou výstavku 
pana Josefa Sobotky (na téma svatební zvyky a obyčeje) do nových prostor. Byl nám 
poskytnut exkluzivní prostor v samém srdci druhého (již zrekonstruovaného) druhého 
podlaží zámku. Naše výstavka se rázem ocitla ve výstavní obrazové galerii. „Zámecký 
pán“ pak potvrdil zájem o rozšíření naší výstavky o další exponáty a celkové zvětšení 
výstavních ploch. Vzhledem k nastávajícím letním prázdninovým měsícům a další 
klubové akci jsme se k realizaci dostali až v závěru října. Nejprve jsme dovezli potřebné 
další rámy (já a moje žena osobním autem). Z exponátů pana Josefa Sobotky (Dürer a 
Národní parky) a péčí pana Punčocháře byly provedeny výstavní kopie. Další kopii 
exponátu připravil pan Jan Herman (kosmonautika), který také se mnou všechny 
připravené exponáty koncem října instaloval. V současnosti tedy máme v Letovicích 
exponáty „Svatby“ (7 ploch), „Kosmonautika“ (4 plochy), „Dürer“ (4 plochy) a „Národní 
parky“ (5 ploch). Na dvou nezasklených plochách jsou propagace našeho klubu. 

V Brně se však v mezidobí chystala další neobvyklá akce výstava v pivovaru PEGAS 
na téma „Známky a pivo“. Také o této akci se z pera Ing. J.Punčocháře dozvíte v dalším 
více. I na této akci se podílelo mnoho členů našeho klubu. 

A k dovršení všeho, jsme byly jako zástupci klubu pozváni na jubilejní setkání 
spřátelených klubů do rakouského St. Pöltenu. I o této akci si přečtěte v jiné části tohoto 
zpravodaje.  

Ze St. Pöltenu jsme obdrželi potěšující novinku. Předseda klubu a náš „starý známý“ 
OStR. Mag. Helmut Kogler byl 26. září 2015 zvolen na jednání pléna Verband 
Österreichischer Philatelistenvereine (VÖPh) předsedou rakouského svazu.  K této 
odpovědné funkci mu přeji mnoho zdaru a pevných nervů.    

Tolik z historie.  Teď se podívejme stručně, co nás čeká.  
Pomalu se rozbíhá příprava dalšího veletržního setkání v roce 2016. V současnosti je 

již znám termín setkání – v pátek 8. dubna 2016. Po zkušenostech z minulých ročníků 
omezujeme setkání jen na jeden den. Není bez zajímavosti, že letošní ročník se 
uskuteční bez tradičního organizátora všech předchozích klubových veletržních setkání 
pana Jiřího Kloubce. Jirka se z dalších příprav omluvil z osobních a zdravotních důvodů. 
Nezbývá mi než Jirkovi za všechna úspěšná veletržní setkání poděkovat.  

Na závěr mého povídání bych chtěl vzpomenout některých z těch, co opustili 
filatelistické dění. Je to především Ing. Ladislav Dvořáček, který byl dlouhá léta předseda 
SČSF a také předsedou FIP. Další z osobností filatelie nás opustil Ing. Pavel Pittermann, 
dlouholetý předseda komise znalců SČF a člen vrcholných orgánů svazu. V našem klubu 
jsme se nedávno rozloučili s panem Janem Střížkem, aktivním stolkařem našeho klubu. 

Závěrem mi vážení dovolte, abych všem aktivním členům poděkoval za práci pro klub 
a všem Vám (asi předčasně) popřál mnoho klidu a pohody do nastávajícího vánočního 
období a popřál Vám mnoho zdraví a pohody nad známkami v roce příštím. 

Zdeněk Okáč, předseda klubu 
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Valná hromada SČF 
Funkční období vedení SČF je pětileté. Letos končí a je potřeba zvolit 
nové vedení . To bude postaveno před úkoly jako: 
- do činnosti svazu zahrnout i potřebu přiblížit se více klubům 
- reagovat na vliv současné doby (rostoucí náklady, klesající členskou 
základnu). 

Mimo to se bude nové vedení SČF účastnit i připravované výstavy Praga 2018.  
 
Začátkem prosince proběhne v Praze valná hromada Svazu českých filatelistů. Z našeho 
klubu jsou za delegáty nominováni předseda a oba místopředsedové klubu. Na valné 
hromadě bude jeden z hlavních cílů přijmout nové stanovy. Ty se budou v několika 
bodech zásadně lišit od minulých. Především klubům dávají možnost rozhodnout se, zda 
budou kluby ekonomickou součástí SČF nebo budou finančně zcela nezávislými spolky. 
Také hlasování bude probíhat zcela jinak. Každý delegát si veze na valnou hromadu tolik 
hlasů, kolik členů zastupuje. Náš klub bude mít tři delegáty s celkovou sílou 155 hlasů 
(což je počet zaplacených členských příspěvků na rok 2015 k 1.5.2015.   
Dokumenty k Valné hromadě SČF jsou na webových stránkách svazu:  
http://www.informace-scf.cz/stanovy/stanovy.htm 
 
Valná hromada SČF se bude konat 
5. prosince 2015 
v konferenčním centru hotelu Olympik-Artemis v Praze 8 
 

Výstava Pivovarnictví na známkách   
Letos se úspěšně završila dlouhodobá spolupráce tajemníka klubu pana Jaromíra Hviždě 
a majitele pivovaru Pegas v Brně pana Rinchenbacha. Podařilo se realizovat propagační 
výstavu Pivovarnictví na známkách. 
Vzhledem k jejímu zaměření se uskutečnila přímo v prostorách pivnice Pegas a konala 
se od 15. do 25. října. Filatelie se tak dostala do jiného prostředí a oslovila jiný okruh lidí, 
než obvykle. Všechny výstavní plochy zaplnil svým exponátem náš člen, pan Josef 
Sobotka. Přestože to byla výstava rozsahem nevelká (8 ploch), byla s ní spojena spousta 
práce. Proto je potřeba poděkovat všem, kteří pomáhali s s přípravou i vlastní realizací 
výstavy (pánové Z. Nevosád, J. Hvižď, J. Dostál, Z. Okáč, J. Punčochář, J. Hermann, P. 
Švehla, B. Zicha a  J. Baráček.) 
Do prostor pivnice Pegas výstava dobře zapadla. Zahájení (15.10. v podvečer) bylo 
vydařené. Zúčastnili se ho oba majitelé pivnice Pegas a řada filatelistů i přátel našeho 
klubu a pivovaru Pegas. Pivo bylo výborné. 
15. října byla v pivnici zřízena i příležitostná poštovní přepážka České pošty s.p. A Česká 
pošta, reprezentovaná manažerem brněnských pošt panem Tomášem Křepelou byla 
vlastně třetím spolupořadatelem. Z podnětu p. Křepely byl vydán pamětní list, podílel se 
na návrhu příležitostného razítka a zařídil vydání příležitostné nálepky APOST i 
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příležitostné R-nálepky. Všechny poštovní materiály, vydané k výstavě jsou vyobrazeny 
na titulní straně Zpravodaje.   
Vzhledem k tomu, že pivovar Pegas objednal k této příležitosti i známky s přítiskem na 
kupónu, mohli si filatelisté vytvořit zajímavé celistvosti.  Příležitostné razítko bude k 
dispozici na poště Brno 10 ve Velkém špalíčku až do října 2016. 
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Filatelistické akce pořádané klubem v r. 2016 

Jsou uvedeny v kalendáři klubových akcí dole. Došlo ale k několika změnám. Vzhledem 
k tomu, že účast na burzách klesá, přestávají si na sebe vydělávat. To má negativní 
dopad na hospodaření klubu. Proto se hledají cesty, jak snížit náklady. Od příštího roku 
se všechny burzy (i celostátní) konají v prostorách Kometa Pubu. Po zvážení průběhu 
minulých veletržních setkání bylo rozhodnuto, že příští rok bude setkání jen jednodenní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Klubové vým ěnné sch ůzky 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.  

 
Připravované výstavy  

2.česko-slovenská filatelistická výstava Žďár nad Sázavou 
2016 je podle současně platného Výstavního řádu Svazu 
českých filatelistů soutěžní filatelistickou výstavou ve dvou 
kategoriích: výstavou 1. a 3. stupně. Cílem výstavy je 
propagovat filatelii, podnítit o ni zájem veřejnosti a prohloubit 
spolupráci mezi filatelisty v České a Slovenské republice.  

Pořadatelem výstavy je Svaz českých filatelistů ve spolupráci 
se Svazem slovenských filatelistů a Českou poštou, s.p. Výstavu zajišťuje SČF 
prostřednictvím Klubu filatelistů 06-10 Žďár nad Sázavou, a to za finanční podpory SČF, 
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kraje Vysočina, města Žďár nad Sázavou, Domu kultury a dalších sponzorů.   
Termín pro podání přihlášky: 31.12.2015 
Internetová adresa s podrobnými informacemi:   
http://filateliezdar.webnode.cz/mezinarodni-vystava-zdar-2016/ 

 

Zpráva o 45. kongresu partnerských měst v St. Pöltenu při 
příležitosti 95. výročí klubu filatelistů BSV St. Pöltenu 

 
Ve dnech 5. – 7. června 2015 se zúčastnila delegace KF AM v Brně jednání tradičního 
45. kongresu klubů filatelistů spřátelených měst. Účastníky tohoto pravidelného 
každoročního setkání jsou kluby filatelistů z Rakouska (St.Pölten), Německa 
(Heidenheim), Francie (Clichy) a Belgie (Saint Gilles), které již 45. let mají navázánu 
družbu. Brněnský klub se jako partner rakouského klubu se vzájemně navštěvují 
každoročně. Nicméně na setkání v tomto širším složení se brněnský klub zúčastňuje jen 
jednou za pět let, kdy se setkání konají v St.Pöltenu.  
Za náš klub se tohoto setkání zúčastnili  Zdeněk Okáč, Jiří Dostál, Vladimír Švehla,                            
Zdeněk Nevosád. Hostitelskou delegaci vedl předseda BSV St. Pölten Helmut Kogler, 
dnes již také předseda rakouského svazu filatelistů. 
 
A tak se brněnská část delegace klubu schází v pátek v 8:00 na Mendlově náměstí, kde 
začíná cesta autem kolegy Ing. Vladimíra Švehly. Cesta příjemně utíkala a div se, přesně 
načas v 11:00 hodin dorážíme do cíle. Tím je penzion v Gerersdorfu (poblíž 
St.Pöltenu),kde jsme byli ubytováni. Po vzájemném přivítání a ubytování přejíždíme 
místními mikrobusy do mateřské základny hostitelského klubu. Zde proběhlo oficiální 
uvítání na akci a úvodní oběd.  
Vlastní filatelistický program je odpolední výměnná schůzka a zájem o poštovní 
přepážky. Byly dvě. První byla příležitostná přepážka rakouské pošty. Rakouská pošta 
vytiskla k této příležitosti dvě známky s motivy 95. výročí klubu a druhá k 45. kongresu 
partnerských měst. K oběma známkám byly vydány příležitostné obálky s motivy obou 
známek. Součástí bylo i příležitostné poštovní razítko. Druhá byla privátní pošta, která 
vydala k této příležitosti pět samostatných známek s obrazem jednotlivých radnic 
zúčastněných měst. Stejně tak vyšly i tyto motivy na obálkách. Známky jsou samolepící 
uspořádané do tiskového listu. Také privátní pošta měla razítko s názvy jednotlivých 
partnerských měst. Zde jsme si zakoupili i orazítkovali suvenýry z této akce. Zajímavostí 
je, že žádné z požitých razítek nebylo jako u nás ze železa (a ryté) ale z plastu. To 
značně urychluje jejich výrobu a snižuje cenu. Probíhající výměnná schůzka (jako každý 
pátek) byla tentokrát zpestřena projekcí materiálů z minulých vzájemných setkání. Takže 
jsme si připomenuli i my materiály, které ke spolupráci klubů z Brna a St.Pöltenu byly v 
minulosti oběma stranami vydány. V promítaných fotografiích jsme si připomenuli i 
vzájemná setkávání členů obou klubů. O druhé zpestření tohoto setkání se postarali 
němečtí filatelisté z Heidenheimu zpěvem při kolovrátku. Německý klub (kromě 
čtyřčlenné oficiální delegace) uspořádal autokarový zájezd svých členů do St.Pöltenu a 
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na cestu si vzali i kolovrátek. Ten obsluhoval pan Duda a postaral se o neformální 
zábavu zpěvem německých písní. Při společné večeři jsme mezi sebou uvítali našeho 
známého, rodáka z Brna, pana Franze Kilazschka. Pe večeři pak společný odjezd na 
ubytovnu. 
Druhý den setkání byl kulturně společenský. Po snídani jsme odjeli do centra St.Pöltenu, 
kde na nás čekala průvodkyně, která nás seznámila a provedla nejdůležitějšími 
památkami města. Samozřejmě hovořila německy a já jsem (zhola neuměle) překládal 
do češtiny (jen něco) a paní Marta Koglerová překládala perfektně do francouzštiny 
neboť je profesorkou tohoto jazyka. Závěrem prohlídky mnoha starobylých míst města 
jsme se octli na radnici. Po krátkém čekání nás přijal oficiálně primátor, chcete-li starosta 
– Bürgermeister, města. Po přivítání a představení všech delegací nás starosta krátce 
seznámil s dobrou spoluprací klubu filatelistů s městem (klubu je co závidět). Odpolední 
program byl ve znamení exkurzí po okolí. Již tradičně jsme se projeli po údolí Wachau. 
Tentokráte jsme jeli po pravém břehu Dunaje. 
Po krátké zastávce na terase mohutného zámku Gottweig přijíždíme k cílu cesty do 
restaurace Müllner na Heurige. Za zpěvu a připíjení na zdraví konzumujeme mohutnou 
porci pochutin. Vínko teče proudem a u stolů se střídají lidé, aby se pozdravili s dalšími 
účastníky posezení. A pak odjezd domů.  
Poslední den byl veskrze jednací. Po snídani a sbalení si věcí odjíždíme na předměstí 
St.Pöltenu do kulinářské restaurace Kuefstein. Zde začíná rokování mezi delegacemi 
kongresu. Po úvodních slovech hostitele (Mgr. Kogler) je vzpomínka na zesnulé. 
Následuje hodnocení posledního kongresu, který byl v Clichi. Pak přicházejí pohovory 
jednotlivých vedoucích delegací o činnosti od posledního setkání. Toto bylo již dopředu 
písemně připraveno a rozesláno, takže po krátkém úvodu dochází na dotazy ostatních. 
Postupně jsou probírány zprávy všech zúčastněných klubů. Ze zajímavosti jsme si 
poznamenali počty členů v jednotlivých klubech. Za Brno jsem uvedl 170 členů, v Clichi 
mají 48 osob, v Heidenheimu 102 členů, v St.Gilles má 220 členů a hostitelský klub 235. 
Dotaz, který směřoval na náš klub byl ohledně toho co je to APOST. To jsme vysvětlili a 
slíbili jsme, že jeho foto pošleme do protokolu. To se také stalo. Jednání kongresu 
zakončilo předávání dárků jednotlivých delegací. 
Po společném závěrečném obědě a rozloučení sedáme do auta a uháníme domů.  
 
Sepsal: Zdeněk Okáč 
 

Zpráva o Veletržním setkání sběratelů Brno 2015 

Jako každoročně začíná příprava už předchozí rok na podzim. Určením termínu a 
zablokováním příslušných dní na výstavišti. A také vydání kalendáře s akcí. Vše se daří 
panu Jiřímu Kloubcovi (hlavní organizátor) úspěšně zajistit. Byl pro rok 2015 vybrán 
termín na 17. a 18. dubna 2015. 
A to již následuje tisk a distribuce pozvánek a návratek. Do letošního roku vstupuje akce 
s objednávkami desítek stolů a lze tedy jen čekat dál, jak se to vyvine.  
S blížícím se termínem je výbor několikrát seznámen se stavem příprav. A to již 
přicházejí dny akcí. Ve čtvrtek, se scházejí brigádníci na přípravu sálů. Dle prezenční 
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listiny jsou to pánové:Ing.Jan Baráček, Ph.D., Jiří Dostál, Drdla, Jiří Kloubec, Ing.Karek 
Kudrna, RNDr.Zdeněk Okáč, Ing.Petrás a Ing.Bohdan Zicha. Dík mnoholeté praxi a 
zkušenosti jsou sály připraveny v rekordním čase. Po občerstvení se rozcházíme v 
očekávání věcí příštích.  
Pátek ráno. Cestou na výstaviště zastavuji a přibíráme do auta Mgr.Valentina Schiebla, 
který bude vystavovat exponát „Korespondence z koncentračních táborů“. Již v osm 
hodin postávají nedočkavé hloučky před vstupní branou na výstaviště. Pokladní zasedají 
na svá stanoviště.  Před pavilonem A3 je v tu dobu čilý ruch. Vystavovatelé navážejí 
zboží a sál se pozvolna plní. Honem namontovat exponáty (kromě jmenovaného i jeden 
rám obsadil pamětní exponát pana Jiřího Kloubce „70. Výročí osvobození Brna“, kde na 
neznámých fotografiích je dokumentován boj o Brno. Je 9:00 brány se otevírají a ruch 
začíná. V průběhu dopoledne přijíždí čtyřčlenná delegace spřáteleného klubu St.Pölten: 
Mgr.Helmut Kogler (předseda), Ing.Ernst Braun (místopředseda), Albert Gulas a Helmut 
Holzer – Söltner. Rakouští hosté se rychle ztrácejí v množství dalších návštěvníků. Sály 
jsou plné a  den plyne neskutečně rychle. V poledne při pracovním obědě zasedají 
delegace rakouského klubu spolu s naší delegací. Za naši stranu se setkání zúčastňují 
RNDr.Zdeněk Okáč (předseda), Jaromír Hvižď (tajemník), Jiří Kloubec (hlavní 
organizátor), Jiří Dostál, paní Kloubcová a Ing.Pavel Švehla. Z jednání vybírám stěžejní 
bod – pozvání rakouské strany na červnové setkání (45.kongres) spřátelených 
filatelistických klubů v St. Pöltenu. Davy kupujících odpoledne pomalu řidnou. Vytrvalci 
přesto využívají otevření burzy do posledních okamžiků. Zavíráme v 17:00. 
Sobota ráno opakuje předchozí den. Jako tradičně je návštěvnost menší než v pátek. Ale 
ani tak se nikdo z nás nenudí. Den pomalu plyne. Na chvíli zastupuji na pokladně (moje 
žena musela na svatbu synovce). Moc práce po obědě již nemám a tak pozoruji balení 
věcí u vystavujících. Pomalu i my balíme – nejprve výstavku a pak i další. Svému osudu 
zanecháváme vedení akce, které má smůlu, že zůstává s posledními vytrvalci až do 
závěrečné hodiny.   
Ještě kdo se na průběhu akcí v pátek a sobotu podílel? Tak kromě již jmenovaných ze 
čtvrtka jsou to Helena Hanáčková, Jaromír Hvižď, Kloubcová, Ludmila Okáčová, 
Mgr.Valentin Schiebl a Ing.Pavel Švehla. 
      RNDr.Zdeněk Okáč, předseda KF A. Muchy 
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Informace o příležitostných razítkách a nálepkách  
 

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH RAZÍTEK, R NÁLEPEK, CN APOST A ŠTOČKŮ 
Aktualizováno 3. 11. 2015 (str. 1 – 6)  

 

20. 6. – 31. 12. 2015, Příležitostné razítko, pošta 262 42 Rožmitál pod Třemšínem – u příležitosti 150. 
výročí pošty, text: 150 LET POŠTY, s vyobrazeným kostelem Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále. Autor 
razítka: Miloslav Bláha.    

 

1. 7. – 31. 12. 2015, Příležitostné razítko, pošta 384 51 Volary – u příležitosti 150. výročí pošty ve 
Volarech, text: 150 let pošty s vyobrazeným kostelem sv. Kateřiny ve Volarech.  
Autor razítka: Miloslav Bláha.  

 

1. 7. – 31. 12. 2015, Příležitostné razítko, pošta 382 18 Rožmberk nad Vltavou - u příležitosti 150. výročí 
pošty v Rožmberku nad Vltavou, text: 150 let pošty s vyobrazeným státním hradem Rožmberk a erbem 
pánů z Rožmberka. Autor razítka: Miloslav Bláha. 

 

15. 10. 2015 – 15. 10. 2016, Příležitostné razítko, pošta 610 00 Brno 10 – u 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. 

 

4. 11. – 21. 11. 2015, CN Apost, pošta 357 35 Chodov u Karlových Var 1 – u příležitosti 50. výročí KF 03-45 
Chodov, text: Chodov u KV1 50. r. KF 

 

4. 11. 2015, R nálepka, od 4. 11. 2015 do spotřebování, pošta 357 35 Chodov u Karlových Var 1 – v počtu 
960 kusů, u příležitosti 50. výročí KF 03-45 Chodov, text: Chodovští filatelisté slaví 50. výročí KF 03-45. 
Zdar filatelii. 

 

 6. 11. – 13. 11. 2015, CN Apost, pošta 735 35 Horní Suchá – u příležitosti 180 let od vysvěcení kostela 
v Horní Suché, text: H.Suchá 180r.kostela. 

 

 6. 11. 2015, R nálepka, od 6. 11. 2015 do spotřebování, pošta 735 35 Horní Suchá – v počtu 480 ks, u 
příležitosti 180 let od vysvěcení kostela v Horní Suché, text: 1835 – 2015 180 let vysvěcení katolického 
kostela v Horní Suché, s vyobrazeným kostelem. 

 

*11. 11. 2015, R nálepka, od 11. 11. 2015 do spotřebování, pošta 370 01 České Budějovice 1 – v počtu 
480 + 960 kusů (organizátor objednal dotisk nálepek), u příležitosti 750. výročí založení města České 
Budějovice, text: České Budějovice – město v nejlepších letech. 

 

11. 11. – 13. 11. 2015, Příležitostné razítko, pošta 370 01 České Budějovice 1 – u příležitosti 750. výročí 
založení města České Budějovice, text: 750 let města, 1265 – 2015, s vyobrazenou Samsonovou kašnou a 
znakem města České Budějovice. Razítko bude používáno dne 11. 11. 2015 na příležitostné poštovní 
přepážce v infocentru na náměstí Přemysla Otakara II. od 12:00 – 17:00 hod. Ve dnech 12. 11. - 13. 11. 
2015 bude razítko používáno na poště České Budějovice 1.  
Autor razítka: Milan Binder. 
 

18. 11. – 30. 11. 2015, CN Apost, pošta 669 01 Znojmo 1 – u příležitosti 250. výročí úmrtí Prokopa Diviše, 
text: Znojmo1 PROKOP DIVIŠ. 
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 23. 11. – 4. 12. 2015, CN Apost, pošta 572 01 Polička – k příležitosti 750 let založení města Poličky, text: 
Polička 750 r. města 

 

 23. 11. 2015, R nálepka, od 23. 11. 2015 do spotřebování, pošta 572 01 Polička – v počtu 480 kusů, 
k příležitosti 750 let založení města Poličky, text: 750 let města Poličky. 

 

25. 11. 2015, R nálepka, od 25. 11. 2015 do spotřebování, pošta 757 01 Valašské Meziříčí 1 – v počtu 480 
kusů, u příležitosti 100. Výročí úmrtí kardinála Bauera, text: 100. Výročí úmrtí Františka Saleského 
kardinála Bauera, rodáka z Hrachovce u Val. Meziříčí. 

 

 28. 11. – 31. 12. 2015, Příležitostné razítko, pošta 601 00 Brno 1 – k příležitosti letošních vánočních 
svátků, text: Tradiční vánoce v Brně, v obrazu razítka je hvězda s kometou, kádí s kapry a Brněnským 
drakem. Autor razítka: Pavel Sivko. 

 

 1. 12. – 23. 12. 2015, Příležitostné razítko, pošta Partner 362 62 Boží Dar – k příležitosti vánočních 
svátků, text: Boží Dar, s vyobrazeným Ježíškem. Autorka razítka: Anna Khunová. 

 

 1. 12. – 31. 12. 2015, CN Apost, pošta 370 01 České Budějovice 1 - k příležitosti výročí 750 let města 
České Budějovice, text: Č.Budějovice1 750 r. 

 

 1. 12. – 31. 12. 2015, CN Apost, pošta 370 02 České Budějovice 2 - k příležitosti výročí 750 let města 
České Budějovice, text: Č.Budějovice2 750 r. 

 

 1. 12. – 31. 12. 2015, CN Apost, pošta 370 03 České Budějovice 3 - k příležitosti výročí 750 let města 
České Budějovice, text: Č.Budějovice3 750 r. 

 

 1. 12. – 31. 12. 2015, CN Apost, pošta 370 04 České Budějovice 4 - k příležitosti výročí 750 let města 
České Budějovice, text: Č.Budějovice4 750 r. 

 

 1. 12. – 31. 12. 2015, CN Apost, pošta 370 05 České Budějovice 5 - k příležitosti výročí 750 let města 
České Budějovice, text: Č.Budějovice5 750 r. 

 

 1. 12. – 31. 12. 2015, CN Apost, pošta 370 06 České Budějovice 6 - k příležitosti výročí 750 let města 
České Budějovice, text: Č.Budějovice6 750 r. 

 

 1. 12. – 31. 12. 2015, CN Apost, pošta 370 07 České Budějovice 7 - k příležitosti výročí 750 let města 
České Budějovice, text: Č.Budějovice7 750 r. 

 

 1. 12. – 31. 12. 2015, CN Apost, pošta 370 08 České Budějovice 8 - k příležitosti výročí 750 let města 
České Budějovice, text: Č.Budějovice8 750 r. 

 

 1. 12. – 31. 12. 2015, CN Apost, pošta 370 09 České Budějovice 9 - k příležitosti výročí 750 let města 
České Budějovice, text: Č.Budějovice9 750 r. 

 

 1. 12. – 31. 12. 2015, CN Apost, pošta 370 10 České Budějovice 10 - k příležitosti výročí 750 let města 
České Budějovice, text: Č.Budějovice10 750r 
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 1. 12. – 31. 12. 2015, CN Apost, pošta 370 11 České Budějovice 11 - k příležitosti výročí 750 let města 
České Budějovice, text: Č.Budějovice11 750r 

 

 1. 12. – 31. 12. 2015, CN Apost, pošta 370 12 České Budějovice 12 - k příležitosti výročí 750 let města 
České Budějovice, text: Č.Budějovice12 750r 

 

 1. 12. – 31. 12. 2015, CN Apost, pošta 370 13 České Budějovice 13 - k příležitosti výročí 750 let města 
České Budějovice, text: Č.Budějovice13 750r 

 

 4. 12. – 15. 12. 2015, CN Apost, pošta 736 01 Havířov 1 – k příležitosti výročí 60 let od založení města 
Havířova, text: Havířov 1 60r. města 

 

 5. 12. 2015, Příležitostné razítko, pošta 186 00 Praha 86 – k příležitosti konání 5. Valné hromady SČF, 
text: 5. Valná hromada SČF, v obrazu razítka je pohlednice se známkou a siluetou Pražského hradu. 
Razítko bude používáno na příležitostné poštovní přepážce v prostorách hotelu Olympic, Praha 8, od 
08:00 – 15:00 hod. Autorka razítka: Marie Svobodová.  

 

 7. 12. 2015, R nálepka, od 7. 12. 2015 do spotřebování, pošta 370 01 České Budějovice 1 – v počtu 720 
kusů, k příležitosti výročí 750 let města České Budějovice, text:  750 let města České Budějovice, L. P. 
1265 Přemysl Otakar II. založil Budějovice jako královské město na soutoku řek Vltavy s Malší. 

 

 7. 12. 2015, R nálepka, od 7. 12. 2015 do spotřebování, pošta 370 02 České Budějovice 2 – v počtu 480 
kusů, k příležitosti výročí 750 let města České Budějovice, text:  750 let města České Budějovice, k 25. 
srpnu 1296 doložena první zpráva o dědičném rychtáři v Budějovicích, byl jím Klaric, kutnohorský 
královský mincmistr. 

 

 7. 12. 2015, R nálepka, od 7. 12. 2015 do spotřebování, pošta 370 03 České Budějovice 3 – v počtu 480 
kusů, k příležitosti výročí 750 let města České Budějovice, text:  750 let města České Budějovice L. P. 1355 
Karel IV. zařadil Budějovice v zákoníku „Maiestas Carolina“ mezi města a hrady, jež měly zůstat 
nezcizitelné. 

 

 7. 12. 2015, R nálepka, od 7. 12. 2015 do spotřebování, pošta 370 04 České Budějovice 4 – v počtu 480 
kusů, k příležitosti výročí 750 let města České Budějovice, text:  750 let města České Budějovice L. P. 1366 
bylo vydáno nařízení o usnadnění plavby na Vltavě od Budějovic do Prahy. 

 

 7. 12. 2015, R nálepka, od 7. 12. 2015 do spotřebování, pošta 370 05 České Budějovice 5 – v počtu 480 
kusů, k příležitosti výročí 750 let města České Budějovice, text:  750 let města České Budějovice L. P. 1410 
přivezl kupec Václav z Horní Itálie obraz Panny Marie, který se stal předmětem úcty a paládiem města. 

 

 7. 12. 2015, R nálepka, od 7. 12. 2015 do spotřebování, pošta 370 06 České Budějovice 6 – v počtu 480 
kusů, k příležitosti výročí 750 let města České Budějovice, text:  750 let města České Budějovice L. P. 1521 
řádil v jižních Čechách mor. Ve městě zemřelo 3.000 lidí. 

 

 7. 12. 2015, R nálepka, od 7. 12. 2015 do spotřebování, pošta 370 07 České Budějovice 7 – v počtu 480 
kusů, k příležitosti výročí 750 let města České Budějovice, text:  750 let města České Budějovice L. P. 1549 
– 1577 stavba Černé věže, symbolu města; hlásná a strážná věž sloužící jako zvonice. 

 

 7. 12. 2015, R nálepka, od 7. 12. 2015 do spotřebování, pošta 370 08 České Budějovice 8 – v počtu 480 
kusů, k příležitosti výročí 750 let města České Budějovice, text:  750 let města České Budějovice 4. 6. 1597 
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rozsáhlý požár zničil 75 domů a 4 hospodské dvory. Dne 24. 7. 1641 veliký požár zničil téměř tři čtvrtiny 
města. 

 

 7. 12. 2015, R nálepka, od 7. 12. 2015 do spotřebování, pošta 370 09 České Budějovice 9 – v počtu 480 
kusů, k příležitosti výročí 750 let města České Budějovice, text:  750 let města České Budějovice L. P. 1631 
za saského vpádu do Prahy byly do Budějovic převezeny korunovační klenoty a přeneseno 
místodržitelství. 

 

 7. 12. 2015, R nálepka, od 7. 12. 2015 do spotřebování, pošta 370 10 České Budějovice 10 – v počtu 480 
kusů, k příležitosti výročí 750 let města České Budějovice, text:  750 let města České Budějovice L. P. 1720 
postavena na náměstí Samsonova kašna od sochaře Josefa Dietricha, jako součást městského vodovodu 
(1720 – 1727). 

 

 7. 12. 2015, R nálepka, od 7. 12. 2015 do spotřebování, pošta 370 11 České Budějovice 11 – v počtu 480 
kusů, k příležitosti výročí 750 let města České Budějovice, text:  750 let města České Budějovice L. P. 1730 
budována radnice dle plánu A. E. Martinelliho. L. P. 1746 postavena socha Panny Marie – Ochranitelky 
města. 

 

 7. 12. 2015, R nálepka, od 7. 12. 2015 do spotřebování, pošta 370 12 České Budějovice 12 – v počtu 480 
kusů, k příležitosti výročí 750 let města České Budějovice, text:  750 let města České Budějovice L. P. 1751 
byl Bechyňský kraj rozdělen na Budějovický a Táborský. L. P. 1785 bylo zřízeno Biskupství. 

 

 7. 12. 2015, R nálepka, od 7. 12. 2015 do spotřebování, pošta 370 13 České Budějovice 13 – v počtu 480 
kusů, k příležitosti výročí 750 let města České Budějovice, text:  750 let města České Budějovice L. P. 1825 
– 1832 byla z Budějovic do Lince budována koněspřežní železnice. Provoz ukončen roku 1872. 

 

 9. 12. – 16. 12. 2015, Příležitostné razítko, pošta 284 01 Kutná Hora 1 – k příležitosti 20. výročí zápisu 
Kutné Hory na Seznam UNESCO, text: 20 let na Seznamu světového dědictví, Kutná Hora 1995 – 2015, 
pečeť dějin, v obrazu razítka je stylizovaná číslice 20. Razítko bude používáno dne 9. 12. 2015 na 
příležitostné poštovní přepážce v prostorách Informačního centra, Palackého nám. 377, Kutná Hora, od 
10:00 h. do 16:30 h. V ostatních dnech na poště Kutná Hora 1.  
Autor razítka: Jiří D. Dostál. 

 

*12. 12. 2015, Příležitostné razítko, pošta 110 00 Praha 1 – k příležitosti výstavy „Zlatá stuha. Nejlepší 
české knihy pro děti.“, text: Praha 1, s vyobrazeným medvědem, který drží v jedné ruce obálku a ve druhé 
poštovní trubku. 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: Andrea Tachezy. 

 

 15. 12. 2015, R nálepka, od 15. 12. 2015 do spotřebování, pošta 160 00 Praha 6 – v počtu 480 kusů, text: 
Spokojené Vánoce 2015. 

 

*18. 12. 2015, Příležitostné razítko, pošta 110 00 Praha 1 – k příležitosti výročí založení Poštovního 
muzea, text: Výročí Poštovního muzea 18. 12. 1918, 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. 

  


