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Letošní rok je časově poměrně náročný. Nejprve volební valná hromada. Pak to bylo 
Veletržní setkání a pro vystavovatele následovala výstava OSTROPA 2013 v Jihlavě. 
Pro některé členy výboru se velmi rychle přiblížilo celostátní kolo Filatelistické olympiády 
mládeže (Brno, 8. června). Opět pro vystavovatele už klepe na dveře 1. Slovensko-česká 
výstava NITRAFILA 2013. A na září je plánována kombinovaná výstava motocyklů a 
známek Brno 2013. Do toho běžný provoz klubu, výměnné schůzky a celostátní burzy.  

Tím vším se poněkud pozdržel klubový Zpravodaj, takže letošní první číslo vychází až 
teď v červnu. Doufejme aspoň, že po období dešťů bude tento Zpravodaj předzvěstí  
slunečného letního počasí a pro všechny členy a přátele klubu i předzvěstí příjemných 
dovolených a rekreačních pobytů. 
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Valná hromada klubu - 18.února 2013 - volební  

Valná hromada se konala v pondělí od 16,00 hodin v zasedací místnosti Pedagogické 
fakulty na Poříčí v zasedací místnosti v 1.p. Na schůzi byl zvolen výbor klubu na další 
období. 

Schůzi řídil místopředseda Bohdan Zicha. Hlavní slovo měl předseda Zdeněk Okáč. 
Přednesl obsáhlou zprávu o činnosti výboru a celého klubu za uplynulé volební období a 
seznámil přítomné s plánem na příští období. Následovala zpráva pokladní pí. 
Hanáčkové a po ní zpráva revizní komise (Ivo Rotter). 

Následovala volba výboru klubu na další období. Byl zvolen stávající výbor a předsedou 
klubu zůstává Zdeněk Okáč. Valné hromady se zúčastnilo 30 členů klubu. 

Aktuální složení výboru (platné od 2.2012, potvrzeno volbami 2/2013)  
 
RNDr. Zdeněk Okáč - předseda 
Jiří Dostál 
Jan Herman 
Jaromír Hvižď 
Jiří Kloubec 
Ing. Ladislav Klusáček, CSc. 
JUDr. Pavel Matoušek 
Ing. František Němeček 
Ing. Zdeněk Nevosád, CSc. 
Ing. Jaroslav Punčochář 
Ing. Alois Rafaj 
Mgr. Valentin Schiebl 
Ing. Vladimír Švehla, Ph.D. 
Ing. Bohdan Zicha 

 
Náhradníci výboru: 
Ronald Baru 
Milan Ošmera 
 
Revizoři KF: 
Stanislav Bořil 
Ctibor Mihola 
Ivo Rotter  

Pokladní: 
Helena Hanáčková  
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Filatelistické akce v Brně 
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.  
15.-16.listopadu  Sběratelský veletrh, Filatelie J. Kloubec, různé obory  areál BVV, 
pavilon A3, 9,00-17,30hod.  
 
Klubové vým ěnné sch ůzky KF A. Muchy:  
Každou neděli (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.  
 
MIMOBRNĚNSKÁ SBĚRATELSKÁ SETKÁNÍ 2013: 
- Vyškov, každou neděli filatel. schůzky, Sokolský dům, 9:30 - 11:00hod, KF 07-07 
Vyškov  
- Jihlava: celostátní setkání, 27.7., 7.12., Dům kultury, Tolstého 2. kontakt: Ant. Klein, tel. 
728 
  964 790, e-mail: vklein@nbox.cz  
- Ostrava: Hobby setkání 18.5., 22.6., 20.7., 24.8., 21.9., 26.10., 23.11 ., 14.12., 
   Výstaviště Černá louka, 7:00 -12:00 hod. Kontakt: tel. 556 710 015, 732 713 467.  
- Olomouc: 25.5., 29.6., Střední škola polytechnická, Rooseveltova 79, 7:00 -12:00 hod.  
   Kontakt: tel. 556 710 015, 732 713 467.  

 
I. Slovensko-česká výstava Nitrafila 2013 

                                            už  4. až 6. července 2013 
Je to soutěžní všeobecná filatelistická výstava I. stupně uspořádaná 
při příležitosti 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na území 
Velké Moravy.  

 
 
 

 

OSTROPA 2013,  Jihlava – krátce k naší účasti 

18. - 28. dubna 2013  
Česko-německá výstava poštovních známek 
Oblastní galerie Vysočiny 
 

Z našeho klubu se ú častnili: 
 - Petr Bláha – tř. tradiční filatelie - VPZ 
- Jiří Škaloud – tř. národní filatelie -  VZ+C 
- Jaroslav Punčochář – tř. literatury – VPZ 
- Jindřich Vomela – tř. tradiční filatelie – VPZ 
- KF 06-22A. Muchy  – tř. literatury - PZ 
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Výstava historických motocyklů a pošt. známek BRNO 2013 

Datum konání:  13.9.2013 – 22.9.2013 
Místo konání:  Zámek městské části Řečkovice – Brno 
Výstavu pořádá:  Klub filatelistů Alfonse Muchy v Brně, Orlí 30, Brno 
Další organizátoři výstavy: Filatelistický klub BSV St. Pölten 
    Moravské zemské muzeum v Brně 
    Veterán Automoto Club Brno 
Spolupracující organizace: Česká pošta s.p. Region Jižní Morava 
    Úřad městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora 
    Umlauf s.r.o. Brno 
 
Počet vystavovaných motoexponátů :    11 - 15 
 
Počet vystavených  exponátů filatelistů:       cca 20 ploch 
 
 
Doprovodné akce: Poštovní přepážka s příležitostným razítkem při vernisáži výstavky a 

v dalších dnech 16.9. – 20.9.2013 na poště BRNO 21 
    

Při příležitosti 20 výročí založení firmy PEGAS Brno a Honda Brno 
bude prezentováno jejich působení po celou dobu výstavy. 
 
Zkoušíme dojednat autogramiádu s mistrem Zapadlíkem při vernisáži 
výstavy (???). 
 
Jedná se o setkání s Luďkem Munzarem a panem Abrahámem  při 
zahájení výstavy. 
 
Společné zahájení výstavy s rakouskou delegací ze St. Pöltenu. 
 

Další podrobnosti za čátkem zá ří. 

 

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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Brněnská příležitostná razítka a nálepky používaná v r. 2012  
 

3.12.-7.12.2012 - ruční příležitostné razítko "Fed Cup 2012, Česko - 
Srbsko 3:1" , pošta 601 00 Brno 1, Orlí 655/30 - nov ě!, autor razítka: 
Miloslav Bláha, razítko obr. poháru Fed Cupu. 

 

30.11.-30.12.2012 - ruční příležitostné razítko "Tradi ční vánoce v 
Brn ě, pošta 601 00 Brno 1, Orlí 655/30 - nov ě!, autor razítka: Pavel 
Sivko, razítko s kometou, káďí s kapry a Brněnským drakem 

 

1. 6. a 4.- 8.6.2012 - ruční příležitostné razítko k 90-ti let ům klubu 
filatelist ů Alfonse Muchy , pošta 621 00 Brno 21. 1.6. ppp v místě 
konání výstavy (16,00 -19,00hod.). 
Vzhledem k požadavku ČP na souhlas rodiny Muchovi s použitím motivu 
ze známky (A. Mucha), který se nepodařilo získat, bylo zvoleno jiné 
řešení razítka.  

 

od 1.6.2012 - RSČK příležitostná k 90 -ti let ům klubu filatelist ů 
Alfonse Muchy, pošta 621 00 Brno 21. 1.6. ppp v místě konání výstavy 
(16,00 -19,00hod.). 

 

 
 

Balonový let Vyšší Brod 
U příležitosti konání přeshraniční Zemské výstavy Jižní Čechy & Horní Rakousko 
nabídne Česká pošta možnost přepravy zásilek Balonovou poštou. Filatelisté si budou 
moci připravit své obyčejné zásilky předem a zaslat je v obálce nejpozději do 14. srpna 
2013 na adresu: Poštovní muzeum, Klášter 136, 382 73 Vyšší Brod. K balonovému letu 
bude možné zaslat dopisnice k tomuto účelu vydané, jiné zásilky, ve vlastních obálkách 
apod. jenom v základním váhovém 
stupni a standardní velikosti obyčejného 
psaní v tuzemsku, odpovídajícímu 
nominální písmenové hodnotě „A“. Po 
dofrankování českými poštovními 
známkami lze zásilky určené pro 
přepravu balonovou poštou adresovat i 
do zahraničí, ale rovněž jenom v 
základním váhovém stupni a standardní 
velikosti obyčejného psaní do zahraničí 
v nominální hodnotě odpovídající 
označení písmenem „E“ anebo „Z“. 
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Připravovaná razítka a příležitostné nálepky   
Příležitostná razítka, R nálepky a cenné nálepky APOS T rok 2013

datum pošta PS Č text
3.6.-28.6.2013 Mšeno u Mělníka 277 35 CNA "Mšeno u Měl. 170 LET" u příležitosti výročí pošty 

7.6.-8.6.2013 Brno 24 624 00 CNA "Brno24 40.FO mládeže"
U příležitosti konání 40. Filatelistické olympiády mládeže. V sobotu 8.6. bude pošta otevřena 08:00- 10:30  hod.

7.6.-8.6.2013 Litom ěřice 1 412 01 PR "VI.celorepublikový sraz hasičstva s výstavou historické
Autor razítka: Miloslav Bláha hasičské techniky" s vyobraz.oficiálním logem slavností 

(obrys České republiky a historický hasičský kočár)
U příležitosti konání oslav, ppp bude umístěna na Výstavišti Zahrada Čech, dne 7.6. od 10:00 do 18:00 hod.,
dne 8.6. od 13:00 do 18:30 hod. ZRUŠENO
8.6.2013 Praha 6 160 00 SR "Regata osmiveslic o primátorský štít"
Autor što čku: Ivan Vápenka bude použit kašet s informací, že z d ůvodu povodní se Regata nekoná
8.6.2013 Praha 6 160 00 PR "Muzejní noc 2013, Praha 6" s vyobrazenou historickou 

tramvají Autor razítka: Miloslav Bláha
U příležitosti akce Muzejní noc, ppp bude umístěna v prostorách Muzea MHD, Patočkova 4, Praha 6,
v době od 18:00 hod. do 00:00 hod. ZRUŠENO
9.6.2013 Praha 1 110 00 SR "100.ročník 8.-9.června 2013 Pražské primátorské 
Pořadatel akce: Olympsport osmiveslice" s vyobr.osmiveslicí

bude použit kašet s informací, že z d ůvodu povodní se Regata nekoná
od 10.6.2013 Uničov 783 91 Rnál.  "800 let města Uničova 1213 - 2013" (1920 kusů)
do spotřebování
od 10.6.2013 Jistebnice 391 33 Rnál.  "135 let od založení SDH v Jistebnici" s vyobr.znakem
do spotřebování města (480 kusů)
10.6.-14.6.2013 Jistebnice 391 33 CNA "Jistebnice 135r. SDH"
U příležitosti výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Jistebnici
12.6.-17.6.2013 Praha 1 110 00 PR "50.výročí fotbalového finále MS s Brazílií" s obrázkem
Autor razítka: Zden ěk Netopil dvou hráčů
14.6.-14.7.2013 Brandýs nad Orlicí 561 12 CNA "BRANDÝSnO vozyAERO6r" schválen zkrácený název pošty
U příležitosti 6. ročníku setkání vozů AERO v Brandýse nad Orlicí
od 17.6.2013 Zubří 756 54 Rnál.  "120 let pošty v Zubří" s vyobr.znakem města
do spotřebování (480 kusů)
17.6.-28.6.2013 Zubří 756 54 CNA "Zubří 120 let pošty" u přílež.výročí založení pošty

21.6.-22.6.2013 Pardubice 2 530 02 PR "XX. letní národní sportovní hry zaměstnanců České
pošty, Nymburk" s vyobr. maskotem her - letící pták v pošťácké 

Autor razítka: Ivo Št ěpánek čepici, který drží v zobáku obálku, v níž je fotbalový míč
U příležitosti konání XX. sportovních her, ppp bude umístěna ve Sportovním centru v Nymburku, 
dne 21.6.2013 od 10:00 do 18:00 hod. a dne 22.6.2013 od 08:00 do 15:00 hod.
22.6.2013 Strašice 338 45 PR "Bahna 2013, 24. ročník, Strašice" s vyobrazeným tankem
Autor razítka: Miroslav Ježek u příležitosti přehlídky pozemních vojsk ČR
ppp bude umístěna v místě konání akce - ve vojenském prostoru katastru obce Strašice
od 24.6.2013 Znojmo 1 669 01 Rnál.  "1150. výročí od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na 
do spotřebování Velkou Moravu", s vyobr. znakem města Znojma (720 kusů)
24.6.-4.7.2013 Znojmo 1 669 01 CNA "Znojmo1 1150 let C+M"
U příležitosti výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu
24.6.2013 Praha 012 - Hrad 119 00 SR "100. výročí narození štkpt. Jana Kubiše, vykonavatele 
Autor što čku: Ivan Vápenka atentátu na R. Heydricha v r. 1942"
od 28.6.2013 Holýšov 345 62 Rnál.  "110 let Sboru dobrovolných hasičů 1903 *Holýšov* 2013"
do spotřebování (1200 kusů)
28.6.-31.7.2013 Holýšov 345 62 CNA "Holýšov 110let SDH"
U příležitosti výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Holýšově
29.6.2013 Poštovní muzeum 110 00 PR "Krátký pozdrav poštou 29.6.2013 Poštovní muzeum Praha 1"

Nové mlýny 2, Praha 1 Autorka razítka: Kate řina Přidalová
U přílež.výstavy v Poštovním muzeu "Krátký pozdrav poštou  - Od pohlednice po SMS", ppp 09:00 - 15:00 hod.
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Nový výstavní řád SČF:   
 
Předsednictvo Svazu českých filatelistů (dále jen SČF) se dne 6. dubna 2013 usneslo na 
novém o Výstavním řádu. Ten je závazným předpisem pro přípravu, konání a likvidaci 
soutěžních filatelistických výstav pořádaných SČF na území České republiky a pro 
hodnocení exponátů vystavených v soutěžních třídách těchto výstav. 

Vystavovatelé i pořadatelé výstav si ho určitě nastudují  - je k dispozici na internetových 
stránkách SČF a v tištěné podobě i v naší klubovně. 

Pro ostatní jen krátký výňatek s novou klasifikací výstav: 

3.1 Výstavy se dělí na výstavy 3., 2., 1. stupně a na mezinárodní výstavy pod patronátem 
FIP/FEPA.  
 

3.2 Výstava 3. stupně slouží k získání nebo obnovení kvalifikace exponátu pro výstavy 2. 
stupně.  
 

3.3 Výstava 2. stupně slouží k získání nebo obnovení kvalifikace exponátu pro výstavy 1. 
stupně.  
 

3.4 Výstava 1. stupně slouží k získání kvalifikace exponátu pro mezinárodní výstavy pod 
patronátem FIP/FEPA.  
 

3.5 Výstavy všech kategorií jsou pořádány celostátně a mohou být organizovány i s 
mezinárodní účastí na základě dohod, které SČF uzavřel s příslušnými filatelistickými 
svazy.  
 

3.6 Soutěžní exponát vystavený na nesoutěžní výstavě nezíská žádnou kvalifikaci a 
dosavadní kvalifikaci neztratí.  
 
 

str. 2íležitostná razítka, R nálepky a cenné nálepky APOS T rok 2013
datum pošta PS Č text

5.7.-8.7.2013 Nedvědice 592 62 PR "Slavnostní křest knihy Nedvědice na starých pohlednicích"
Autor razítka: Miloslav Bláha s vyobrazeným místním kostelem nové
8.7.-17.7.2013 Mirotice 398 01 CNA "MiroticeM.Aleš100let" nové
od 8.7.2013 Mirotice 398 01 Rnál. "10.7.2013 100 let od úmrtí malíře Mikoláše Alše" nové
do spotřebování s jeho vyobrazenou podobiznou (480 kusů)
U příležitosti 100 let od úmrtí malíře Mikoláše Alše
13.8.2013 Most 1 434 01 PR "Naši se vracejí, Czechoslovak Squadrons RAF 

310*312*313 Spitfire Mk.IX, Most 1" s vyobrazeným nové
Autor razítka: Ing. Jan Zdiarský, Ph.D. stíhacím letounem Spitfire Mk.IX
U příležitosti vydání limitované edice stavebnice modelu ledadla Spitfire Mk.IX firmou Eduard - Model Accessories
27.7.2013 Vyšší Brod 382 73 PR"Zemská výstava, Slavnostní jízda dostavníku, Poštovní nové
Autor razítka: Kate řina Přidalová muzeum Vyšší Brod" s vyobr.kresbou historického dostavníku
U příležitosti slavnostní jízdy poštovního dostavníku ve Vyšším Brodě, ppp v Poštovním muzeu Klášter 136,
Vyšší Brod v čase 09:00 - 16:00 hod.
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Pořádali jsme celostátní kolo Filatelistické olympiády mládeže 
(8. června 2013) 

 


