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Vážení členové a přátelé našeho klubu, 

ač už (až na výjimky) nechodíme do škol, jsou pro nás prázdniny významným 
ročním předělem. Já vás tedy všechny po skončených prázdninách vítám do 
všedních dní a přeji příjemný návrat k běžným povinnostem i zálibám a tedy i k 
filatelii.  

Co se událo od dubna, kdy vyšel poslední Zpravodaj. Hned počátkem června 
jsme oslavili 90. výročí klubu. V červnu vyšly Informace SČF, které jsou rozesílány 
i všem odběratelům časopisu Filatelie a ostatní je mohou najít na internetových 
stránkách svazu i na stránkách našeho klubu. Pro příznivce i odpůrce sportu byla 
významnou událostí olympiáda v Londýně, která se odrazila i na různých 
filatelistických materiálech. Česká pošta odstartovala pilotní část projektu Vlastní 
známka. O stěhování klubovny v rámci stávající budovy už jsme ps ali a 
většina z vás to ví, ale abyste po prázdninách nezabl oudili, otiskujeme dnes 
plánek a sou časně vás chceme upozornit, že  minimáln ě v září je klubovna 
uzavřena pro úpravy interiéru. O otevření budete informování na internetu a na 
výměnných schůzkách.          J. Punčochář 

 

!!! Materiál do klubové aukce ve st ředu 26.9. v klubovn ě přijímáme !!! 
 
 
Na obrázku je rakouská personalizovaná známka 

vydaná BSV St. Pölten k 90. výročí našeho klubu a 
15-ti letům spolupráce mezi našimi kluby. Celý 
tiskový list a informace o rakouské návštěvě v Brně 
jsou uvnitř Zpravodaje.  
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Oslavy 90. výročí klubu 
O akcích k 90. výročí našeho klubu jsme vás informovali už v předchozích zpravodajích. 
Vrcholem oslav byla červnová výstava uspořádaná ve spolupráci s ÚMČ Brno Řečkovice 
a Mokrá Hora a dalšími institucemi, soukromými subjekty i fyzickými osobami. Výstava se 
konala na zámečku v Řečkovicích (budova ÚMČ) ve dvou sálech v přízemí. Vzhledem 
k tomu, že to byla výstava nesoutěžní, mohl svůj exponát (i nesplňující výstavní řády) 
vystavovat kdokoliv z členů klubu. Přestože jsme dělali nábor exponátů předem, nebyl 
zájem příliš velký (zřejmě, přes velikost klubu, naši členové exponáty nebudují, ani 
neudržují). I tak se podařilo výstavní prostory zaplnit 66 výstavními plochami s pěknými 
exponáty a ukázkami ze sbírek.  
Montáž proběhla 30. a 31. května a 1. června se uskutečnila v podvečer vernisáž za 
účasti předsedy SČF ing. Waltra Müllera, starosty městské části Řečkovice a Mokrá Hora 
Mgr. Marka Viskota, náměstka primátora města Brna ing. Olivera Pospíšila a zástupce 
České pošty - zástupce ředitele jižní Moravy Ing. Vladimíra Procházky. Mimo to se 
vernisáže zúčastnila řada členů klubu s rodinnými příslušníky jako milými hosty a 
delegace z družebního rakouského klubu BSV St. Pölten. Celkem se vernisáže 
zúčastnilo přes 170 osob, včetně řady členů výkonného výboru SČF, který měl na druhý 
den v Brně zasedání 
Následujících devět dnů byla výstava otevřena pro veřejnost a navštívilo ji cca dalších 
pět set návštěvníků. V neděli odpoledne pak proběhla demontáž a odvoz výstavního 
zařízení.  
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Seznam exponát ů: 
Exponát: Vystavovatel: Rozsah/ploch 
Maďarsko – přetiskové emise Ing. Švehla Pavel 4 
Československo po r. 1945 Ing. Klusáček Ladislav, CSc. 4 
Skauting Sobotka Josef 2 
Historie letectví Sobotka Josef 2 
Laos Dostál Jiří 2 
Dopisy z koncentračních táborů Hvižď Jaromír 2 
Halleyova kometa Sobotka Josef 1 
Všesokolské slety Herman Jan 1 
Moravské perfiny Herman Jan 1 
Měnová reforma1953 Herman Jan 1 
Kůň a jeho využití člověkem Sobotka Josef 2 
Světové přírodní skvosty Sobotka Josef 2 
Sovětský svaz „náš vzor“ Ing. Zicha Bohdan 4 
Středoevropské ptactvo Brancovská Eva 1 
Alfons Mucha Ing. Škaloud Jiří 2 
Emise Hrady a zámky 1960-63 RNDr. Okáč Zdeněk 1 
Zajímavosti poválečného Československa RNDr. Okáč Zdeněk 1 
Hřmící motory Hvižď Jaromír 5 
Vývoj železnic Sobotka Josef 4 
Na kolejích světa Sobotka Josef 1 
Motýli Sobotka Josef 5 
Čs. letectví a čs. letci v boji proti fašismu Punčochář Jaroslav 5 
Člověk a kosmos Herman Jan 5 
Československé doplatní Herman Jan 2 
Doporučené dopisy Herman Jan 2 
Bohyně Flora Sobotka Josef 4 
 

 

Materiály vydané k  výro čí:  1) příležitostné razítko,   2) příležitostná R nálepka s čárovým 
kódem,  3) dopisnice s privátním přítiskem,    4) pamětní list České pošty a Almanach. 
 
Výstava se povedla a výbor klubu tímto děkuje všem, kteří se na jejím pořádání podíleli. 
Duší celé akce byl Jaromír Hvižď, který si zaslouží poděkování samostatně, protože bez 
jeho píle by se výstava organizovala velmi obtížně.  
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Almanach se všichni členové klubu vyzvednou u novinká ře (p. Baru) zdarma, 
nečlenové si ho mohou zakoupit za 30K č. 

 
 

 

 

Seminář SČF v Brně 
Na 6. října 2012 je připravován seminář SČF pro širokou obec sběratelů. Měl by se konat 
v Brně. Podrobnosti budou zveřejněny po upřesnění. Další je plánován na příští rok do 
Jihlavy (při výstavě). 
  

Změna klubového kolování 
Od 1. září t.r. dochází ke zm ěně klubového kolování. Nov ě se koná vždy ve čtvrtek 
od 13,00 do 14,00 hod.  
 

Spolupráce s BSV St. Pőlten 
Poslední společnou akcí KF A. 
Muchy a BSV St. Pölten jsou výše 
zmíněné oslavy k 90. výročí 
našeho klubu. Na ně jsme pozvali 
i rakouské partnery. Ze St. Pölten 
dorazila 1. června před vernisáží 
dvoučlenná delegace ve složení: 
Fritz Pandion (místopředseda 
BSV – na snímku druhý zprava) a 
Ingeborg Gallner (zastupující 
sekretářka – první zleva).  Její 
členové se zúčastnili vernisáže a 
poté poseděli s členy 
organizačního výboru a partnery 
výstavy v hospůdce. Na noc byli 
rakouští filatelisté hosty předsedy 
našeho klubu. Sobota měla 
kulturně poznávací charakter. Na 
programu byla prohlídka Kapucínské hrobky, následovalo podzemí na Zelném trhu a 
odpoledne prohlídka opravené vily Tugendhat.   V neděli dopoledne pokračoval program 
návštěvou Letovického zámku, kde máme dlouhodobou propagační výstavku a po obědě 
už rakouská výprava vyrazila na zpáteční cestu do St. Pölten. Pro tuto návštěvu a 
k výročí našeho klubu připravil BSV St. Pölten filatelistickou pozornost v podobě 
personalizované známky s obrázkem naší klubové delegace v St. Pölten. 
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Česká pošta rozjela projekt „Vlastní známka“ 
Od 1. srpna t.r. rozjela Česká pošta pilotní část projektu „Vlastní známka“. My filatelisté ji 
částečně známe z již vydané emise pod stejným názvem, kterou Česká pošta využila pro 
svou propagaci.  
Na rozdíl od dosavadní praxe s personalizovaným kupónem, se v tomto případě jedná o 
skutečnou známku vytvořenou podle přání zákazníka. Jedná se o samolepící známky 
v TL o 25 kusech. Hodnoty jsou zatím A (obyč. dopis v tuzemsku) a E (prioritní dopis 
Evropa). Každá známka má rozměr 30x23mm a obrázek bude moci být naležato i 
nastojato. Ba co víc! Na jednom listu může být teoreticky až 25 různých motivů. 
Pro nás, řadové filatelisty, má celá věc ale jeden háček, ba přímo HÁK. Minimální 
množství TL, alespoň v pilotní etapě, je 600ks. To činí dnes jen na nominále u hodnoty A 
(bez poplatků za zpracování a tisk) 600x25x10Kč, tedy 150 000kč na jednu objednávku. 
Tak kdopak z nás si ji objedná? Bohužel je tento projekt zacílen na velké firmy, a jak to 
vypadá, ani po skončení pilotní etapy (kdy může dojít ke změnám v minimálních počtech 
TL) to nebude pro jednotlivce.  
Pro podrobnosti je možné se podívat na internet na stránky České pošty, kde jsou další 
podrobnosti a pro ty z nás, kteří přece jen neodolají, i potřebné formuláře.  

Zemřel pan Karel Chodák 
Jak si můžete přečíst i v předposledních v Informacích SČF, ve věku 94 let zemřel 
koncem loňského roku dlouholetý člen našeho klubu, dobrý filatelista a nositel Čestného 
uznání SČF I. st. pan Karel Chodák. Čest jeho památce. 
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Abyste nezabloudili cestou do klubovny – přestěhovaná 
klubovna je ve 2.N.P.   
Ve vestibulu musíte nahlásit strážné/ strážnému, že jdete do klubu filatelistů. pak vyjede 
výtahem do 2.N.P., nebo vyjdete jedno podlaží po schodišti. Dáte se chodbou doprava, 
projdete okolo oken a projdete za nimi prvními dveřmi vpravo. Pak až na konec chodby a 
vlevo je klubovna. Ještě připomínám, že minimálně v září je klubovna uzavřena. 
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Informační klubová služba 
Vzhledem k tomu, že se občas někteří členové klubu obracejí na výbor s dotazy na 
možnost zveřejňování jejich poptávek nebo nabídek, zavádíme ve Zpravodaji rubriku 
„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: 

- Koupím nebo vym ěním automatové známky ČR AT1, AT2 s výraznými VV , 
odchylkami tisku, nerozřezané pásky bez natištěné nominální hodnoty apod. Osobní 
jednání, ceny dohodou. Kontakt: baracekjan@seznam.cz nebo mobil: 774 233 667. 

 

Filatelistické akce v Brně 
29. září  Orbis Pictus, burza pohlednic  Klub MK Vlhká 21,  od 7.30 do 11,00hod.hod.   

6. října  KF A. Muchy  Klub MK Vlhká 21, 8,00-12.00hod.     

20. října  Orbis Pictus, burza pohlednic  Klub MK Vlhká 21,  od 7.30 do 11,00hod.hod.   

27. října  Baru, různé obory  Klub MK Vlhká 21,  od 7.00hod.   

10. listopadu  Baru, různé obory  Klub MK Vlhká 21,  od 7.00hod.   

23.-24. listopadu  Filatelie Kloubec, Sběratelský veletrh, různé obory  areál BVV, pavilon 
A3, 9,00-17,30hod.   

24. listopadu  Orbis Pictus, burza pohlednic  Klub MK Vlhká 21,  od 7.30 do 
11,00hod.hod.   

1. prosince  KF A. Muchy  Klub MK Vlhká 21, 8,00-12.00hod.     

15. prosince  Orbis Pictus, burza pohlednic  Klub MK Vlhká 21,  od 7.30 do 
11,00hod.hod.   

    ------------------------------------------------------------------------------- 
  
Klubové výměnné schůzky KF A. Muchy:   
Každou neděli (mimo svátky a prázdniny)  
restaurace Stadion (Kometa pub) na Kounicové 22 v době od 9,30 do 11,00hod.  Při 
klubové aukci - poslední neděli v měsíci - začátek výměnné schůzky v 8,00hod.   
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Připravovaná razítka a příležitostné nálepky  
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Připravovaná letecká pošta Praha - Düsseldorf 
Agilní klub v Javorníku u Jeseníku připravuje, spolu s německými 

aerofilatelisty, příležitostnou leteckou poštu.  

25.10.2012  bude přepravena jubilejní letecká pošta „20 let linky 

Lufthansy Düsseldorf - Praha a zpět“. 

Připravené a vyfrankované zásilky je potřeba doručit do 10. 10. 2012 na 

adresu organizátora. Vzhledem k tomu, že zásilky budou přepraveny v 

samostatném závěru, musí být adresy jednotné. 

 

Pro směr Düsseldorf - Praha: 

Miroslav Zemánek 

poste restante 

220 00 Praha 120    

Tschechische Republik 

 

Pro směr Praha - Düsseldorf: 

Jürgen Blum 

Postfach 28 01 02 

40610 Düsseldorf 

Deutschland-Německo  

 

Poplatek za kašet a organizaci 20Kč/zásilku. 

Organizuje:  Klub moravských filatelistů, p.p.20, 790 70, Javorník u 

Jeseníku. Nezapomeňte na adresu odesílatele, na kterou budou zásilky 

vraceny. 


