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Filatelistické akce v Brně 

Velké vým ěnné burzy v Brn ě 2013:  
2. února  Baru, různé obory  Klub MK Vlhká 21, od 7,00hod.  
2. března  KF A. Muchy, zn., pohl.  Klub MK Vlhká 21, 8,00-12.00hod.  
19.-20. dubna  Veletržní setkání, KF A. 

Muchy, r ůzné obory   
areál BVV, pavilon A3, 9,00 -17,30hod.   

22. června  KF A. Muchy, zn., pohl.  Klub MK Vlhká 21, 8,00-12.00hod.  
5. října  KF A. Muchy, zn., pohl.  Klub MK Vlhká 21, 8,00-12.00hod.  

 

Klubové vým ěnné sch ůzky KF A. Muchy:  
Každou ned ěli  
(mimo svátky a 
prázdniny) 

restaurace Stadion (Kometa pub) na Kounicové 20 v době od 9,30 do 11,00hod.  
Při klubové aukci - poslední neděli v měsíci - začátek výměnné schůzky v 
8,00hod.  

Návštěva naší delegace v St. Pölten: 
V říjnu tohoto roku (přesněji 7. října) navštívila delegace našeho klubu družební rakouský 
klub BSV St. Pölten. Proběhla jednání hodnotící naši dosavadní vzájemnou spolupráci a  
byly předběžně dojednány akce na rok 2013. 
Za rakouskou stranu se jednání zůčastnili: 
Ostr. Mag. Helmut Kogler – předseda BSV, paní Ingeborg Gallner a manželé Herta a 
Herbert Schauenhoferovi. 
Za českou stranu to byli: 
dr, Zdeněk Okáč, Jiří Dostál, Ivo Rotter a Jiří Kloubec. 
 

Seminář SČF v Brně 
Jak jsem v minulém 
Zpravodaji psal, uskutečnil 
se 6. října v Kometa pubu 
seminář SČF. 
Bohužel Informace SČF, kde 
byl avizován, vyšly až po 
akci, takže účast byla jen 14 
osob. Pro ty, kteří se 
zúčastnili to však bylo 
výhodou, protože prostředí 
bylo komorní a  byla spousta 
prostoru na diskuzi.  
Na semináři vystoupil MUDr. 
Bedřich Helm s poznámkami 
o tvorbě exponátu a Ing. 
Vaníček s přednáškou o 
tvorbě exponátu v otevřené 
třídě, Ing. Sedlák vystoupil s příspěvkem na téma hodnocení exponátů a nakonec 
seznámil přítomné vystavovatel Ing. Jiří Černý se svým exponátem a zásadami jeho 
tvorby.  
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Ze semináře vzešla i řada podnětů pro další setkání. 
Další seminář SČF je plánován do Prahy na 23. února odpoledne (sekretariát SČF na 
Holečkové). Připravován je i seminář do Jihlavy (Ostropa 2013, 18. – 28. dubna 2013). 

 

I. Slovensko-česká výstava Nitrafila 2013 
Je to soutěžní všeobecná filatelistická výstava 
I. stupně uspořádaná při příležitosti 1150. výročí příchodu sv. 
Cyrila a Metoděje na území Velké Moravy, 150. výročí vzniku 
Matice slovenské, 20. výročí vzniku SR  a 20 roků  známkové 
tvorby SR. 
Pořadatelem je Zväz slovenských filatelistov ve spolupráci se 
SČF a Exponetem. 
Výstava se bude konat v Divadle Andreja Bagara ve dnech 4. 
až 6. června 2013. 
 
 

NITRAFILA 2013 je všeobecná soutěžní filatelistická výstava I. stupně ve všech 
výstavních třídách dle platného Výstavního řádu ZSF. 
Vystavovat je možné na základě kvalifikace exponátu na národní filatelistickou. Termín 
pro zaslání přihlášek (+ kopie titulního a úvodního listu) je do 30.4.2013. 
 

 

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: 

dnes bez poptávek/ nabídek 
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Připravovaná razítka a příležitostné nálepky2012/2013  
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Emisní plán 2013 
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29. 3. 2012 - příležitostná letecká pošta 20 
leteckého provozu ČSA a Lufthansy na 
linkách do Německa. 
- Praha - Berlin,kašety černé   
- Berlin - Praha, kašety fial. 
- Dusseldorf – Praha, kašety zelené 
- Praha – Dusseldorf, kašety modré 
Zpětné zásilky do ČR organizovali 
němečtí aerofilatelisté. 
Organizoval: Klub moravských filatelistů, 
Javorník u Jeseníku. 
 

 

Aerofilatelie 2012 
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21. 3. 2012 - Příležitostná letecká pošta - 85 let provozu na lince 
Berlin - Drážďany - Praha - Wien. 
Etapy: 
- Praha - Wien (UNO), kašet vínově červený + razítko etapy 
- Praha - Wien 1010, kašet černý + razítko etapy 
- Praha - Berlin, ??? 
- Praha - Dresden, kašet sv. modrý + razítko etapy 
- Wien 1010 - Praha, kašet sv. modrý + razítko etapy 
- Wien 1400 (UNO) - Praha, kašet fial.+ razítko etapy 
- Wien 1010 - Berlin, kašet červený + razítko etapy 
- Berlin - Praha, kašet fialový 
- Berlin - Wien, kašet zelený + razítko etapy 
- Dresden - Praha, kašet fialový 
Zpětné zásilky do ČR organizovali němečtí a rakouští 
aerofilatelisté. Rakouští filatelisté připravili i vlastní kašet, který je 
na některých zásilkách. 
Organizoval: Klub moravských filatelistů, Javorník u Jeseníku. 
 
 

25.6.2012 Odlet reprezentačního 
týmu volejbalistek na kvalifikaci 
do Ankary. otisk výplatního stroje, 
"Anakara, český tým v kvalifikaci 
pro Londýn". Pořádá Olympsport. 
Pošta Praha 6, 160 00 
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23.7.2012 Odlet reprezentace do 
Londýna na OH 2012, otisk 
výplatního stroje, "Jan Brzák-
Felix a Bohumil Kudrna Londýn 
1948" s vyobr.portréty obou 
sportovců. Pořádá Olympsport. 
Autor štočku: Ing.Jaroslav 
Petrásek, Pošta Praha 6, 160 00 

26.7.2012 Balonový let k 
Všesokolskému sletu 2012, Praha - 
Jesenice u Prahy. Letěl horkovzdušný 
balon OK 5006. (Informace o konání 
letu byla uvedena zřejmě jen v 
podrobném programu Všesokolského 
sletu.) 
 

25.10.2012 Jubilejní letecká pošta 
20 let linky Lufthansy Düsseldorf - 
Praha a zpět. 
Etapy: 
- Praha - Düsseldorf, kašet modrý + 
razítko etapy 
- Düsseldorf - Praha, kašet černý + 
razítko etapy 
Organizoval: Klub moravských 
filatelistů, Javorník u Jeseníku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


