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Národní výstava poštovních 
známek - Liberec 2019 

 
25. až 29. září 2019 

Kavárna POŠTA – naproti divadlu F. X. Šaldy a liber ecké radnici 
 

Na výstavě lze spatřit nejlepší české exponáty a nejvzácnější československé poštovní 
známky. Výstava navazuje na úspěšné výstavy poštovních známek v letech 1978, 1967 

a 1952 
 
 

Veletržní setkání sběratelů – 24. 4. 2020 
 
V přípravě je příští ročník Veletržního setkání. 
Zatím je stanoveno to nejdůležitější, a sice 
termín konání. V roce 2020 se Veletržní 
setkání uskuteční v pátek 24. dubna. Místo 
konání zůstává tradiční – pavilon A3 na 
Brněnském výstavišti. 
 

  

Přehled připravovaných filatelistických materiálů 

Řadu let připravovala paní Chábová z Česká pošty celkový přehled poštou 
připravovaných příležitostných razítek a nálepek. Bohužel s jejím odchodem do důchodu 
tato aktivita (realizovaná zřejmě z osobní iniciativy) skončila. Vzhledem k užitečnosti 
tohoto přehledu se pokusíme přehled dále udržovat, aby nebylo nutné klikat na webu 
České pošty po jednotlivých položkách. Aktualizovaný přehled – doplněný i o další akce 
o kterých se dovíme,  bude na stránkách www.filabrno.net, případně ho budeme 
nepravidelně zasílat abonentům e.mailových informací.   



Klubový zpravodaj pro členy KF A. Muchy v Brně               1922 – 2019     - 2 – 

 

Neprodejné                        Kopírování a další šíření  povoleno 

150 let koněspřežné tramvaje – křest známky a výstavka 

26. června se v Technickém muzeu 
v Brně (TMB) uskutečnil křest 
poštovní známka ke 150 letům první 
koněspřežné tramvaje u nás. Byla to 
akce České pošty, TMB a našeho 
klubu. V červnu a srpnu se konaly 
v této souvislosti i akce 
nefilatelistické, pořádané především 
DPMB, protože nasazení koňky je 
současně počátkem MHD v Brně. 
Křest známky proběhl, podle plánu, 
ve 2. patře TMB a povedl se. 
Hlavními protagonisty byli Ing. 
Štěpánek (ředitel TMB), Ing. 
Procházka (ředitel doručovací a 
účelové sítě ČP a.s., oblast jižní 
Morava) a za náš klub dr. Okáč. 

Součástí akce byla i filatelistická výstavka. Jednak technika na našich známkách (dr. 
Okač) a jednak dopravní technika na známkách (J. Sobotka). Výstavka trvala od 26.6. do 
14.7.2019. 
 
V předsálí u šatny byla zřízena příležitostná přepážka České pošty a zájemci zde mohli 
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získat příležitostné razítko, příležitostnou APOST nálepku a také příležitostnou R-
nálepku. Nad původní záměr byl z iniciativy České pošty vydán i pamětní list. 
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Výstavka k 50. výročí člověka na Měsíci   
Klub zajišťoval propagační výstavku na 
téma kosmos  - 50. výročí přistání Apolla 
11 na Měsíci. Uskutečnila se 15. až 28. 
7. na Hvězdárně a planetáriu Brno na 
Kraví hoře. 
Exponáty vystavili pánové Růžička a J. 
Cacka a na triumvirát je doplnil náš člen 
J. Herman. Jednalo se celkem o 14 
ploch filatelistických materiálů. Exponát 
p. Cacky byl přitažlivější i pro veřejnost, 
protože mimo filatelistických materiálů 
obsahoval i desítky autogramů 
kosmonautů.   
 
Původně měla tato výstavka pokračovat 
od 30.7. do 29.9. v Technickém muzeu v Brně, ale tato část z technických důvodů 
odpadla.  

 

Terminář klubových akcí na rok 2019 

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


