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Vážené čtenářky, vážení čtenáři Jihlavského filatelisty, 
 

vítáme Vás u dalšího čísla našeho zpravodaje 4/2009. V tomto čísle Vám přinášíme 
ohlédnutí za výstavou Jihlava 2009, kterou náš klu uspořádal, i za další činností našeho 
klubu v roce 2009. Zároveň Vám přinášíme přehled některých filatelistických akcí 
v roce 2010, kromě burz pořádaných naším klubem burzy pořádané v Brně a rovněž 
přehled výstav Poštovního muzea. Již samozřejmostí je emisní plán českých poštovních 
známek. První nedělní schůzka našeho klubu v roce 2010 se uskuteční 10. ledna a pak 
každé dva týdny. Barevný kalendář s přehledem schůzek si můžete vyzvednout 
u novinkáře na našich schůzkách, pokud jej nedostanete společně s tímto zpravodajem. 
Přejeme Vám do nového roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a úspěchů.  

Redakce   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přejeme Vám v novém roce vše nejlepší, 
 hodně zdraví a štěstí. 

Wir wünschen Ihnen alles Gute, ein gesundvolles, 
glückliches und erfolgreiches Jahr 2010. 
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Ohlédnutí za výstavou „JIHLAVA 2009“ 
Jan Horský 

V říjnu letošního roku byl náš klub filatelistů pořadatelem národní a regionální 
soutěžní výstavy poštovních známek. O uspořádání výstavy jsme byli požádáni Svazem 
českých filatelistů na přelomu roků 2008 a 2009. Protože nebyl v rámci České republiky 
žádný klub, který by chtěl tyto výstavy organizovat, rozhodli jsme se i přes počáteční 
váhání, že výstavy uspořádáme. Mnoho času na přípravu jsme neměli, v podstatě ani ne tři 
čtvrtě roku.  

Příprava obou výstav probíhala velmi hekticky, dá se říci, že skoro za pochodu. 
Bylo potřeba zajistit výstavní prostory a všechny náležitosti související s přípravou, 
zajištěním a organizováním výstav. Organizační výbor byl sestaven z členů výboru klubu, 
byly rozděleny úkoly a práce na realizaci vlastního projektu výstavy mohla začít. Ne vše 
se nám dařilo tak jak bychom si přáli, ale přes všechny problémy se nakonec podařilo 
zajistit pěkné výstavní prostory v budově Oblastní galerie vysočiny v Jihlavě, která nám 
vyšla vstříc.  

        

Velké úsilí bylo zapotřebí pro zajištění filatelistických materiálů k výstavě, tj. 
zajištění tisku dopisnice, výroby razítka, R nálepky a příležitostného Apostu. Tohoto úkolu 
se velmi dobře zhostil tajemník organizačního výboru výstavy Martin Tůma, který 
zhodnotil své těžce nabyté zkušenosti z organizování světové výstavy Praga 2008, kde byl 
členem organizačního výboru. Velmi dobře svoji úlohu v čele výstavního odboru zvládl 
rovněž Michal Musil, který byl po celou dobu výstavy organizačně velmi zaneprázdněn.  
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Rovněž i dalším členům organizačního výboru a zvláště pánům Milanu Lichovi a 
Antonínu Kleinovi patří dík za úspěšné zvládnutí výstavy. Nesmíme samozřejmě 
zapomenout ani na naše pomocníky, kteří se podíleli na dovozu, výstavbě a odvozu 
výstavních rámů. (viz foto)  

Po zvládnutí všech potřebných úkonů ke 
zdárnému zajištění výstavy, byla výstavy 
zahájena slavnostní vernisáží dne 13. října 2009 
za účasti zástupce kraje Vysočina pana Zdeňka 
Ryšavého, zástupce SČF Ing. Lumíra Brendla, 
zástupců české pošty v čele s Ing. Břetislavem 
Janíkem, vedoucí pošty Jihlava Ing. Křivské, 
sponzorů a samozřejmě i tisku. Škoda jen, že se 
nezúčastnil žádný zástupce magistrátu Jihlava. 
Všechny přítomné hosty přivítal ředitel OGV 
Mgr. Aleš Seifert. Po slavnostní vernisáži byla 
výstava otevřena pro odbornou i laickou 
veřejnost. (foto) 

     

 Karel Černý Zdeněk Ryšavý Ing. Lumír Brendl 

V sobotu 17. 10. 2009 byl proveden křest knihy „Tváře Vysočiny na poštovních 
známkách“ od pana Karla Černého. Vlastní křest provedl hejtman kraje Vysočina 
MUDr. Jiří Běhounek za přítomnosti radních kraje Mgr. Petra Krčála, Dr. Marie 
Kružíkové a vydavatelky Jitky Průžové. Přítomni byli také tvůrci známek pánové Martin 
Srb, Fero Horniak a Martin Činovský, dále legendy českého hokeje bratři Holíkové. Po 
křtu ještě následovala autogramiáda autora knihy, tvůrců poštovních známek a bratrů 
Holíkových. V restauraci u Švejka proběhlo setkání členů námětové sekce Olympsport. 

Vyvrcholením výstavy bylo slavnostní palmáre, které proběhlo v gotické síni 
Jihlavské radnice. Ceny vystavovatelům předali členové výstavní jury Ing. Walter Müller 
a Vít Vaníček. 

Myslím, že přes všechny obtíže, které musel organizační výbor zvládnout, podařilo 
se výstavy dobře zorganizovat. Za to patří dík všem, kteří se na její realizaci jakýmkoliv 
způsobem podíleli a do pořádání dalších výstav přeji všem organizátorům hodně úspěchů. 
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Kroužek mladých filatelistů v roce 2009 

V letošním roce se členové našeho kroužku zúčastnili několika výstav, kromě 
dvou domácích výstav – Premiéry Brno a Jihlavy 2009 (výsledky v tabulce níže) se 
zúčastnili také dvou zahraničních výstav.  

Premiéra Brno 2009 

Monika Neubauerová  Zvířata bronzová medaile 

Michaela Urbanová Rostliny bronzová medaile 

 

Národní výstava Jihlava 2009 

Jan Krpálek Dopravní prostředky pozlacená medaile 

Pavel Soukup Letectví velká pozlacená medaile 

První z nich byla Světová výstava poštovních známek CHINA 2009 v Luoyangu, 
kde vystavoval Pavel Soukup. Za svůj exponát Letectví získal stříbrnou medaili. 
Druhou byla výstava v polském Glogówě, zde získal Jan Krpálek za svůj exponát 
Dopravní prostředky postříbřenou medaili. 

Kromě výstav jsme se zúčastnili také každoroční filatelistické olympiády, a to jak 
regionálního tak i národního kola. Do národního kola postoupili dva členové našeho 
kroužku. V kategorii Z se zúčastnila Delie Kolářová, která byla úplně nejmladším 
účastníkem filatelistické olympiády, vzhledem k tomu, že byla druhým zástupcem 
jihomoravské oblasti byla hodnocena pouze za účast. V kategorii B jihomoravskou 
oblast reprezentoval Jan Krpálek, který získal pěkné druhé místo. Regionálního kola se 
zúčastnila ještě Michaela Urbanová a Monika Neubauerová. 

Všem členům kroužVšem členům kroužVšem členům kroužVšem členům kroužku gratulujemeku gratulujemeku gratulujemeku gratulujeme    
 a přejeme jim i v a přejeme jim i v a přejeme jim i v a přejeme jim i v    příštím rocepříštím rocepříštím rocepříštím roce    

 mnoho úspěchů. mnoho úspěchů. mnoho úspěchů. mnoho úspěchů.    
 



5 



6 

Finále národního kola filatelistické olympiády 
6. června 2009 Pardubice 

Mgr. Václav Špatný 

V sobotu 6. června 2009 se v prostorách základní školy Závodu míru v Pardubicích 
sešli vítězové oblastních kol na celostátním finále filatelistické olympiády, která byla 
tentokrát zaměřena na krásy naší vlasti. 

Na první pohled do školní jídelny, kde celá soutěž probíhala se zdálo, že jde o 
„přesilovku“. V jídelně se krčilo sedmnáct mladých filatelistů - „posledních mohykánů“ a 
kolem nich bylo minimálně stejné množství dospělých, kteří zajišťovali zdárný průběh 
soutěže. Přes to, že komise mládeže změnila pro letošní ročník pravidla tak, že z každé 
oblasti mohli přijet dva soutěžící, opět se nepodařilo naplnit všechna místa v jednotlivých 
kategoriích ani jedním soutěžícím, natož dvěma. Věta o tom, že se mladí filatelisté brzy 
dostanou mezi ohrožené druhy živočichů v Červené knize, není daleko od pravdy. 

Přes tyto v současnosti neřešitelné problémy proběhla soutěž velmi dobře díky 
pečlivé přípravě pana Miloslava Kalabzy, který ve spolupráci s členy východočeské 
oblastní komise zajistil všechno potřebné. Finanční náročnost takové akce předpokládá 
podporu řady sponzorů. Pořadatelům se podařilo zajistit finanční prostředky od hejtmana 
krajského úřadu mgr. Radko Martínka a primátora Pardubic ing. Jaroslava Demla, knižní 
ceny pro vítěze věnovali dr. Talián z Fortuny, knihkupectví odchovance KMF Razskazova 
a brněnská filatelie Klim. Mimo to dostali vítězové v jednotlivých kategoriích medaile, jak 
jinak než z perníku, které vytvořil nejlepší pardubický perníkář pan Janoš. V neposlední 
řadě je nutné jmenovat paní ředitelku mgr. Jaroslavu Staňkovou, která propůjčila prostory 
školy a zajistila potřebné stravování. Mimoto pomáhala řada dalších bezejmenných 
filatelistů. Zde se nabízí otázka, jestli je vůbec účelné věnovat tolik prostředků a práce 
takovému počtu mladých filatelistů. Hned si také odpovím: „Ano!" Jsem přesvědčen, že 
každý mladý filatelista, který má zájem, si zaslouží pozornost dospělých. 

Soutěžící předvedli solidní výkony v teoretické i praktické části soutěže. Nejlepší 
výsledky ze všech měl vítěz kategorie „Z" Martin Držmíšek. Velmi zajímavé náměty se 
objevily i mezi miniexponáty. Namátkou vybírám „Památky UNESCO v kraji Vysočina“, 
„Školní výlet“, „Pernštejn - perla mezi gotickými hrady“. 

Ani vedoucí jednotlivých delegací nepřišli zkrátka. V době, kdy děti soutěžily, měli 
možnost vyslechnout přednášku pana ing. Fencla o problematice poštovního provozu. 

Celá akce měla i vysokou společenskou úroveň diky zástupcům SČF, které 
představovali paní Naděžda Hanzlová ze sekretariátu SČF a Karel Holoubek, předseda VV 
Sdružení KF VČ. 

Do budoucna si lze jenom přát, aby se změnil poměr mezi mladými a dospělými 
filatelisty, a aby i nadále byla filatelistická olympiáda důstojným vyvrcholením činnosti 
kroužků mladých filatelistů. 

Článek Mgr. Václava Špatného v Informacích SČF 3/2009
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„Kolem světa“ 
aneb 100 let památníku Světové poštovní unie 

Michal Musil 

V říjnu 2009 oslavil sté výročí své existence památník Světové poštovní unie (SPU), 
vytvořený roku 1909 francouzským sochařem René de Saint-Marceaux jako připomínku vzniku 
SPU v roce 1874. 

Pomník se nachází v parku „Kleine 
Schanze“ v centru Bernu nedaleko 
parlamentu (Bundeshaus). Dílo vytvořené 
je z bronzu a granitu představu zeměkouli 
kolem které se vznáší pět ženských postav, 
jako alegorie pěti kontinentů (Afrika, Asie, 
Amerika, Austrálie a Evropa), 
předávajících si dopis – jako symbol 
mezinárodní komunikace prostřednictvím 
pošty. Památník připomíná i město Bern 
jako město, kde byla SPU založena. Bern 
je na pomníku personifikován majestátnou 
postavou ženy – Bernou – která v ruce drží 
městský znak. 

SPU převzala postupem času symbol 
zeměkoule a pěti postav jako své logo. 
Toto logo od svého oficiálního zavedení 
v roce 1967 nebylo s jednou výjimkou 
nikdy měněno. Touto výjimkou je přidání 
olivových ratolestí symbolizujících 
příslušnost k Organizaci spojených národů. 

Návrh na vytvoření památníku založení SPU vznikl poprvé na mimořádném 
kongresu v Bernu v roce 1900. Tento návrh byl jednomyslně přijat a v roce 1902 byla 
vyhlášena mezinárodní soutěž. Odborné komisi složené ze sochařů a architektů bylo 
předloženo k posouzení více jak 120 návrhů zhotovených ze sádry v měřítku 1:10. 

Z tohoto množství bylo vybráno šest návrhů, 
které byly po přepracování dle připomínek 
komise přepracovány znovu hodnoceny. Vítězem 
se stal nakonec francouzský sochař René de 
Saint-Marceaux s návrhem pojmenovaným 
„Autour du monde" (Kolem světa). Památník byl 
slavnostně odhalen 4. října 1909.  

K připomenutí této události vydaly švýcarská a 
francouzská pošta známku se společným vydání Na 
obrázku je známka švýcarská, vydaná jako služební 
známka SPU. 



8 

 
Celkový pohled na památník Světové poštovní unie. 

 
Zdroj: Sarra Daldoul: Vor 100 Jahren errichtet: Das Weltpostdenkmal. In: Union Postale 3/2009, s. 17. 

 

 

Burzy v Brně 

  Datum: Organizátor: Místo konání: 
 16.1.2010 Hobby setkání, Baru klub Vlhká 21 od 8:00 hod 
 13.2.2010 KF Alfonze Muchy klub Vlhká 21, 7:00-12:00 hod 
 27.2.2010 Hobby setkání, Baru klub Vlhká 21 od 8:00 hod 
 6.3.2010  KF Merkur 06-101 klub Vlhká 21, 8:00-12:00 hod 
 17.4.2010 Hobby setkání, Baru klub Vlhká 21 od 8:00 hod 
 23.-24.4.2010 Veletržní setkání - KF Alfonze Muchy,   
  pavilon A3 brněnského výstaviště 9:00-17:00 hod 
  (hlavní filatelistická akce roku 2010 v Brně) 
 22.5.2010 Hobby setkání, Baru klub Vlhká 21 od 8:00 hod 
 5.6.2010 KF Merkur 06-101 klub Vlhká 21, 8:00-12:00 hod 
 12.6.2010 Hobby setkání, Baru klub Vlhká 21 od 8:00 hod 
 11.9.2010 KF Merkur 06-101 klub Vlhká 21, 8:00-12:00 hod 
 2.10.2010 KF Alfonze Muchy klub Vlhká 21, 7:00-12:00 hod 
 6.11.2010 KF Merkur 06-101 klub Vlhká 21, 8:00-12:00 hod 
 4.12.2010 KF Alfonze Muchy klub Vlhká 21, 7:00-12:00 hod 
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Mezinárodní odpovědka 
Dne 1. července byla uvolněna do prodeje z rozhodnutí Světové poštovní unie 

(SPU) nová mezinárodní odpovědka. Vzhled této odpovědky (označovaný jako nairobský 
vzor) byl poprvé představen v Ženevě v průběhu zasedání 24. kongresu SPU. Autorem 
vítězného návrhu je lucemburský grafik Rob Van Goor. Jeho návrh byl vybrán mezi 
desítkou návrhů z různých členských zemí SPU.  

Prodej předcházejících mezinárodních odpovědek (označovaných jako Beijing 2) 
byl ukončen 31. srpna 2009, jejich platnost končí 31. prosince 2009. 

Mezinárodní odpovědka (the international reply coupon - IRC) je poštovní cenina, 
kterou lze v kterékoliv členské zemi SPU vyměnit za známku (jednu nebo více) 
odpovídající běžnému poštovnému za běžný prioritní dopis do zahraničí. Každý rok prodá 
121 poštovních správ přes 2,2 milionu mezinárodních odpovědek. Přestože ne všechny 
poštovní správy odpovědky prodávají, lze je vyměnit ve všech 191 členských zemích SPU. 
I po více jak stech letech od svého zavedení v roce 1907 jsou mezinárodní odpovědky 
přínosem a užitečným nástrojem pro usnadnění komunikace s osobami v zahraničí.  
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V roce 2010 Klub filatelistů 06 – 40 „Vysočina“ 
uspořádá opět tradiční 

 
 

celostátní setkání sběratelů 
poštovních známek, pohlednic, mincí, telefonních karet, 

odznaků a dalších předmětů sběratelského zájmu 
 
 

ve dnech: 27. II., 24. IV., 12. VI., 23. X., a 11. XII. 
 

v prostorech Domu kultury  Jihlava  – Tolstého ulice 2 
od 7.00 do 11.30 hodin 

 
 

Stoly možno objednat předem na adrese: 
 

Antonín Klein, Březinova 110, 586 01 Jihlava 
mobil: 728 964 790 

e-mail: vklein@nbox.cz 
 
 
 

Cena stolu: na místě 70,- Kč, předplacené 50- Kč 
Vstupné pro členy SČF 10,- Kč - ostatní 15,- Kč 

 
(Vstupenkou jsou originální pohlednice ze série historických pohlednic Jihlavy) 

 
 

Na vaší účast se těší pořadatelé. 
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Výstavní program Poštovního muzea v r. 2010 
Česká pošta, s.p. Poštovní muzeum (www.cpost.cz) 

„Josef Provazník – úřední fotograf MPT“ 
    termín: 25.11.2009 – 21.2.2010  
    K výstavě je vydána 1 příležitostná poštovní dopisnice 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
„Old řich Kulhánek – poštovní známka a drobná grafika“ 
    termín: 24.2.2010 – 25.4.2010 
    Poštovní příležitostná přepážka: 27.2.2010 – od 9.00 –15.00 hod. 
    Autogramiáda: 27.2.2010 -   od 9.00 – 12.00 hod. 
    K výstavě je vydána 1 příležitostná poštovní dopisnice 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
„První slovenské EURO známky“ 
    termín: 29.4.2010 – 20.6.2010 
    Poštovní příležitostná přepážka: 29.4.2010 (čtvrtek) – od 9.00 – 16.30 hod.      
    Autogramiáda:29.4.2010 od 9.00 12.00 hod. 
    K výstavě je vydána 1 příležitostná poštovní dopisnice 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
„Adolf Born – doma a venku“ 
      Grafiky a poštovní známky 
     termín: 23.6.2010 – 12.9.2010 
     Poštovní příležitostná přepážka: 26.6.2010 od 9.00 – 15.00 hod. 
     Autogramiáda: 26.6.2010 od 9.00 – 12.00 hod. 
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Emisní plán českých poštovních známek 2010 
Den 

vydání 
Název emise Nomin. 

hodn. 
Formát Náklad 

v tis. 
Způsob 

tisku 
20. 1. Tradice české známkové tvorby – V. Kovářík 10,- 23 x 40 750 RK 
20. 1. M. D. Rettigová (1785-1845) - podpora dívčí 

vzdělanosti i kuchařského umění  
12,- 40 x 23 800 RK 

10. 2. XXI. zimní olympijské hry Vancouver 2010 18,- 23 x 40 600 RK 
10. 2. Zimní paralympijské hry 2010, Vancouver 18,- 23 x 40 500 RK 
10. 2. Všeobecná světová výstava EXPO 2010 

v Šanghaji (aršík) 
35,- 50 x 34 70 ofset 

10. 3. Veselé svátky velikonoční 10,- 30 x 23 7750 RK 
10. 3. Karel Hynek Mácha a jeho kraj - 200. výročí 

narození (aršík) 
43,- 40 x 26 70 AK 

14. 4. Cestovatel Enrique Stanko Vráz (1860-1932) 24,- 40 x 23 500 RK 
14. 4. Zakavkazské koberce 21,- 

24,- 
40 x 50 
40 x 50 

140 
140 

AK 
AK 

5. 5. EUROPA: Dětská kniha K. Čapek – Dášeňka 17,- 33 x 33 210 ofset 
26. 5. Dětem – Helena Zmatlíková 10,- 23 x 30 750 RK 
16. 6. Společné vydání s Lucemburskem: 700 let 

od nástupu Lucemburků na český trůn  
(UTL 5zn.+4kup.) 

17,- 40 x 23 210 RK 

16. 6. Krásy naší vlasti: Klatovy 
  Štramberk 

12,- 
14,- 

26 x 40 
26 x 40 

224 
224 

AO 
AO 

16. 6. Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy 10,- 40 x 23 1500 RK 
16. 6. 600. výročí Staroměstského orloje v Praze 21,- 40 x 23 500 ofset 
8. 9. Ochrana přírody: Dolní Morava -  

biosférická rezervace UNESCO (aršík) 
10,- 
12,- 
14,- 
18,- 

40 x 50 
40 x 23 
40 x 23 
40 x 50 

70 AK 

8. 9. Mistrovství světa žen v basketbalu 2010 17,- 23 x 40 600 ofset 
29. 9. Osobnosti: Adolf Branald (1910-2008) 

  Karel Zeman (1910-1989) 
10,- 
12,- 

23 x 30 
23 x 30 

1000 
800 

RK 
RK 

20. 10. Technické památky:  
  zavěšený most v Ústí nad Labem 
  historický most v Písku 

 
10,- 
12,- 

 
40 x 23 
40 x 23 

 
1500 

800 

 
RK 
RK 

20. 10. Umělecká řemesla – historická kamna: 
secese 
art deco 

 
10,- 
17,- 

 
23 x 40 
23 x 40 

 
1500 
1000 

 
RK 
RK 

10. 11. Umělecká díla na známkách: 
  Karel Škréta (1610-1674) 
  Miloš Jiránek (1875-1911) 
  Karel Špillar (1871-1939) 

 
24,- 
26,- 
30,- 

 
40 x 50 
40 x 50 
50 x 40 

 
140 
140 
140 

 
AO 
AO 
(AK) 

10.11. Vánoční svátky – Žlutický kancionál  10,- 40 x 23 15000 RK 
Celkem  (32 známek) 548,- 



 

 

prodej a nákup známek, albových listů 
Jihlava - Komenského 30 

tel.: 567 330 626 
e-mail: info@filateliehoracka.cz 

www.filateliehoracka.cz 

ffffiiiillllaaaatttteeeelllliiiieeee    aaaa    ppppooooššššttttoooovvvvnnnnaaaa    

Pozor, změna adresy!    
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