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číslo 1-4/2010
Klub filatelistů 06 - 40 „Vysočina“ v Jihlavě

Vážené čtenářky, vážení čtenáři Jihlavského filatelisty,
vítáme Vás u jediného čísla našeho zpravodaje v roce 2010. V tomto čísle Vám
přinášíme ohlédnutí za některými událostmi ro ku 2010 ve filatelii a poštovním
provozu. Dvěma zprávami se vracíme ještě k roku 2009, jedná se o zprávu úseku
novinkové služby a správce kolování. Zprávy za rok 2010 uslyšíte na valné hromadě,
pozvánku na vlanou hromadu která se uskuteční 6. února 2011 naleznete na další
straně. Dne 4. prosince 2010 se uskutečnila vlaná hromada SČF, její usnesení naleznete
na straně 11. Přinášíme Vám samozřejmě také emisní plán českých poštovních známek
na rok 2011. Barevný kalendář s přehledem schůzek si můžete vyzvednout u novinkáře
na našich schůzkách, pokud jej nedostanete společně s tímto zpravodajem. Začátek
roku 2011 si můžete zpestřit návštěvou výstavy Bedřicha Housy, informace k výstavě
naleznete na straně 10. Na titulní straně je potom vyobrazen přítisk z dopisnice vydané
k této výstavě.
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 2011.
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Valná hromada Klubu filatelistů

POZVÁNKA
na valnou hromadu
Klubu filatelistů 06-40 „VYSOČINA“
Jihlava,
uskuteční se dne 6. února 2011
v 10.00 hod.
v restauraci „Billiard club“
v Brněnské ulici č. 16, proti klubovně KF
Srdečně zve výbor KF
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České známky nově
Dnem 28. 4. 2010 se zařadili do české známkové tvorby jako historický milník. Česká
pošta vydala první samolepící známku – navíc označenou písmenem. Na části
známkové produkce, označené jako „písmenové známky“ budou namísto nominální
hodnoty písmena – A, E a Z, a to podle místa, kam zásilka putuje.
Jak použít, které písmeno?
Známku s písmenem A lze použít na dopisy a pohledy posílané po České republice. První
písmenovou známkou je „Fifinka“, postava z kultovního dětského komiksu Čtyřlístek.
Známky s Fifinkou se prodávají po deseti kusech ve formě sešitku. Od prosince se pak
všichni fanoušci Čtyřlístku mohou těšit na známku s Myšpulínem. U příležitosti vydání
nové písmenové známky připravila Česká pošta také příležitostné razítko, s kterým od
28. dubna do 12. května razítkovaůa na hlavní poště v Jindřišské ulici v Praze. Zájemci si
navíc budou moci koupit obálku prvního dne vydání – vše samozřejmě s motivy
výtvarníka Jiřího Němečka.
Další dvě písmenové samolepící známky „E“ a „Z“ jsou určeny pro zásilky do
zahraničí.“E“ je určeno pro Evropu a „Z“ do mimoevropských zemí. I tyto první
písmenové známky se budou prodávat ve známkových sešitcích po šesti kusech. Na
pobočkách České pošty je budete moci koupit od 26. května a jejich námětem je
Zvěrokruh a Gismonda od malíře Alfonse Muchy.
Kam
Tarif Cena
A 10 Kč Vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 g
E 20 Kč Prioritní obyčejné zásilky do zahraničí do 20g – evropské země
Prioritní obyčejné zásilky do zahraniční do 20 g – mimoevropské
Z 21 Kč
země
Platnost známek
Všechny tyto známky budou mít neomezenou platnost a pořizovací cena bude odpovídat
ceně poštovní služby v době, ve které si je lidé zakoupí. Známka však bude platit
neomezeně a poštovní službu s ní bude moci zákazník uhradit i v případě, že dojde
k cenové úpravě. Z dlouhodobé perspektivy je tedy samolepící známka svým způsobem
výhodnou investicí
Písmenové známky nebudou nahrazovat známky klasické. Ty zůstanou i nadále v prodeji a
budou se každý rok připravovat nové. Oba druhy známek bude také možné vzájemně
kombinovat pro jakýkoliv typ zásilek v tuzemsku i do zahraničí. Zavedení nových známek
také pro klienty České pošty neznamená jejich zdražení.
Více informací naleznete na webu věnovanému písmenovým známkám:
www.pismenoveznamky.cz
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Známky Čtyřlístek
Sešitek obsahuje 10 známek s Fifinkou, později přibude i postavička Myšpulína, Bobíka
a Pindi. Známkové sešitky je možné zakoupit na každé poště. Edice známek je
doplněna o pohlednice s motivy Čtyřlístku s předtištěnou známkou.
Cena známkového sešitku s písmenovými známkami A je 100,- Kč.

Oblíbený český komiks se stal hlavním motivem známek s písmenem A.
Každý sešitek obsahuje 6 známek, které jsou určeny pro zasílání zásilek do zahraničí.
Pokud je cílem Vaší zásilky Evropa, můžete použít známku s portrétem zvaným
Gismonda, do zámoří je vhodné využít známku s motivem světoznámého Muchova obrazu
Zvěrokruh. Známkové sešitky bude možné zakoupit na každé poště.
Muchovy známky jsou pak samozřejmě zajímavé i pro filatelisty. V roce 1918 byl totiž
právě Alfons Mucha tvůrcem vůbec první známky samostatné Československé republiky!
V r. 2010 u příležitosti 150. výročí narození A. Muchy se tak jistým způsobem uzavírá
kruh. Tento umělec světového věhlasu je opět u toho, když se uvádí absolutní novinka
v dějinách českého poštovnictví: písmenové známky s tarify „E“ a „Z“.
Cena známkového sešitku s písmenovými známkami E je 120,- Kč. Cena
známkového sešitku s písmenovými známkami Z je 126,- Kč.

Známka s písmenem E odpovídá ceně služby pro prioritní obyčejnou zásilku
do zahraničí do 20 g – evropské země

Známka s písmenem Z odpovídá ceně služby pro prioritní obyčejnou zásilku
do zahraničí do 20 g – mimoevropské země
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Dalšími písmenovými známkami jsou dvě známky „E“ a „Z“
s motivy díla slavného českého umělce Alfonse Muchy.
Tyto sešitky byly tištěny postupně v několika nákladech, které se od sebe liší
zejména použitým průsekem, u známky Z i počtem použitých tiskových desek.
Blíže k tomuto tématu v příští čísle Zpravodaje.

Zpráva správce kolování za rok 2009
V roce 2009 došlo celkem 51 kolování, což je skoro jedno kolování týdně. Náplň
jednotlivých zásilek bývá různá jak do obsahu, tak i množství. Záleží na možnostech
prodávajícího. Podle toho bývá i odběr. Bylo kolování s odběrem přes 4 000,- Kč, ale i jen
32 Kč. Celkem za celý rok 2009 bylo odebráno za 77 116,- Kč. Pro klub byl čistý zisk
926,- Kč. A jen pro zajímavost poštovné nás stálo 3 211,- Kč. V kolování je přihlášeno
17 členů našeho klubu.
Na závěr své krátké zprávy Vám chci nabídnout možnost přihlásit se také do
kolování. Doplníte si snadno chybějící položky své sbírky za příznivých finančních
podmínek
Správce kolování Ing. Josef Chaloupka
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Zpráva úseku novinkové služby KF 06-40 Jihlava
Protože nejen prací živ je člověk, má téměř každý z nás nějakou zálibu-koníčka.
Někomu učarovala krása poštovní známky a věnuje se filatelii. Někdo „sbírá známky“
coby samotář, jiní se organizují ve svazu českých filatelistů (dále jen SČF) a sdružují se
v místních klubech filatelistů (KF). Náš KF 06-40má svou klubovnu v Brněnské ulici č. 13
v Jihlavě. Protože většina z nás (není to ale pravidlem) sbírá české poštovní známky,
zajišťuje KF v rámci novinkové služby dodávání všech produktů České pošty dle
jednotlivých požadavků členů. Na základě kupní smlouvy, kterou uzavírá každoročně
tajemník SČF s Českou poštou, s.p., odbor Postila, dodává Česká pošta ke dni vydání
příslušný počet nově vydaných poštovních známek a dalších poštovních produktů
(provozní dopisnice, příležitostné dopisnice, přetiskové dopisnice, obálky s natištěnou
známkou, příležitostné obálky, obrazové dopisnice, pohlednice s natištěnou známkou,
známkové sešitky, známkové ročníky a další). Od začátku roku 1993, kdy došlo
k rozdělení Československa na Českou republiku a Slovensko, zajišťuje novinková služba
KF i známky Slovenské republiky (prostřednictvím firmy Slovfila Praha).
Česká pošta dodává zásilky na fakturu, Slovfila zasílá novinky na dobírku. Za tímto
účelem skládá každý člen určitou finanční zálohu, s kterou správce novinkové služby
hospodaří. Když jsem v roce 1961 vstoupil do Klubu filatelistů, skládal jsem na 1 sérii 20,Kčs. Roční emise v roce 1962, kdy byla výstava PRAGA 1962, činila 49,90 Kč. V roce
1974, kdy jsem převzal novinkovou službu, se záloha na sérii zvedla na 30,- Kč.
Vzhledem k tomu, že se zvedala postupně cena poštovních služeb a tím i nominální
hodnota známek, zvedala se i záloha na novinky. V současné době činí záloha 200,- Kč na
1 sérii. V roce 2008, kdy se konala PRAGA 2008, byla roční emise známek ČP v částce
771,- Kč, emise Slovenské pošty činila 521,- Kč. V těchto jsou zahrnuty pouze základní
známky, v případě odběru malých tiskových listů, známkových sešitků, celin apod. byly
tyto částky několikanásobně vyšší.
Výše uvedená současná záloha dostačuje pouze v případě, že si členové KF odeberou
novinky krátce po vydání. Protože hodně členů (cca 50%)odebírá novinky méně často,
někdy až 1x ročně, někteří z nich si složili mimořádnou zálohu ve výši, která pokryje
hodnotu roční emise vydaných známek. Proto žádám Ty členy, kteří tak ještě neučinili,
aby si dle vlastního uvážení zálohu upravili. Pokud vychází v průběhu roku hodnotnější
emise, mám problémy s úhradou zásilek. Pro názornost, že k 1.1.2010 jsem hospodařil
s částkou 103 044,50 Kč (složené zálohy + mimořádné zálohy). V nevyzvednutých
novinkách byla k tomuto datu částka 51 984,50 Kč. Za rok 2009 prošel novinkovou
službou filatelistický materiál v hodnotě 315 969,- Kč.
Dále žádám naše členy, aby včas hlásili veškeré změny v odběru,případně i ukončení
odběru novinek. Jako správce novinkové služby KF uzavírám v měsíci listopadu
objednávky novinek ČP na 1. pololetí následujícího roku a v květnu na 2. pololetí roku.
V případě známek SR uzavírám objednávku na celý následující rok.
Za novinkovou službu: František Duba (květen 2010)
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Pohled sběratele II.
Antonín Klein
V další kapitole poznání československých známek Vám chci přiblížit a blíže
seznámit s I. a II. typem známky č. 2351 – ze série známek pod názvem „Slovenská
keramika“ oficiálně vydaných 5.12. 1978.
U hodnoty 30 h – známka 2351 se objevují známky II. typu pouze v 8. a 9. sloupci
PA 1. desky – všechny známky v těchto sloupcích mají málo zřetelný modrý klínek před
nohou jezdce a uzdou koně. U známek I. typu se tento klínek nevyskytuje.

V katalogu je uvedena cena jednotlivé známky II. typu 90 Kč. Výše uvedený pravý,
spodní 8-mi blok z tisku 11. IX. 1978 názorně představuje postavení jednotlivých typů
známek ve sloupci 7. – 10.
Ani tento 8-mi blok nedává všechny soutisky, které můžeme různě kombinovat.
Nejnovější katalog Pofis uvádí tyto kombinace zámek – ST 2351:
Typ
Typ
Typ
Typ

I + II ……………….120,II + I ……………….120,I + II + II + I ………250,II + II ………………250,V katalogu zatím není uveden: typ I + II + II + I s datem tisku a značkou TÚS.

Na závěr přeji sběratelům další a nové poznatky o československých známkách
a vyzývám další členy, kteří by se chtěli podělit o své poznatky, prostřednictvím našeho
Zpravodaje, ať kontaktují výbor KF.
8

Nové poštovní sazby mezinárodních zásilek
od 1. září 2010
Následujícím tabulkám věnujte prosím pozornost. Ve větší míře jde o podstatné zlevnění
služby u většiny zásilek s hmotností nad 250g pro evropské i mimoevropské země,
k mírnému navýšení ceny dochází u zásilek do 250g.

Obyčejná zásilka

Hmotnost

EVROPSKÉ ZEMĚ
prioritní
původní

nové

do 20 g včetně

17 Kč

20 Kč

do 50 g včetně
do 100 g včetně

21 Kč
30 Kč

25 Kč
35 Kč

do 250 g včetně

65 Kč

65 Kč

do 500 g včetně

110 Kč

95 Kč

do 1 kg včetně

210 Kč

165 Kč

do 2 kg včetně

300 Kč

285 Kč

8 Kč

8 Kč

Aerogram

MIMOEVROPSKÉ ZEMĚ
prioritní
ekonomická
původní nové původní nové
do 20 g včetně 18 Kč 21 Kč 17 Kč 20 Kč
do 50 g včetně 24 Kč 30 Kč 21 Kč 25 Kč
Hmotnost

do 100 g včetně 35 Kč 40 Kč 30 Kč 35 Kč
do 250 g včetně 78 Kč 80 Kč 65 Kč 65 Kč
do 500 g včetně 135 Kč 130 Kč 110 Kč 95 Kč
do 1 kg včetně
do 2 kg včetně
Aerogram

260 Kč 230 Kč 210 Kč 165 Kč
400 Kč 410 Kč 300 Kč 285 Kč
8 Kč
8 Kč
-

Doporučená zásilka
EVROPSKÉ ZEMĚ
Hmotnost

prioritní
původní
nové

do 20 g včetně

50 Kč

do 50 g včetně

54 Kč

53 Kč
58 Kč

do 100 g včetně

63 Kč

68 Kč

do 250 g včetně
do 500 g včetně

98 Kč
143 Kč

98 Kč
128 Kč

do 1 kg včetně

243 Kč

198 Kč

do 2 kg včetně

333 Kč

318 Kč

Aerogram

41 Kč

41 Kč

MIMOEVROPSKÉ ZEMĚ
Hmotnost

prioritní
původní nové
do 20 g včetně 51 Kč 54 Kč
do 50 g včetně 57 Kč 63 Kč
do 100 g včetně 68 Kč 73 Kč
do 250 g včetně 111 Kč 113 Kč
do 500 g včetně 168 Kč 163 Kč
do 1 kg včetně
do 2 kg včetně
Aerogram
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ekonomická
původní nové
50 Kč 53 Kč
54 Kč 58 Kč
63 Kč 68 Kč
98 Kč 98 Kč
143 Kč 128 Kč

293 Kč 263 Kč 243 Kč 198 Kč
433 Kč 443 Kč 333 Kč 318 Kč
41 Kč 41 Kč
-

Pozvánka na výstavu
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Usnesení 4. valné hromady SČF konané dne 4. 12. 2010 v Praze
VALNÁ HROMADA SČF:
1) schvaluje:
a) Zprávu o činnosti SČF od 3. valné hromady v roce 2005.
b) Zprávu o hospodaření SČF od roku 2005 – do 30. 9. 2010.
c) Zprávu revizní komise SČF.
d) Novelizované Stanovy SČF a Etický kodex člena SČF.
e) Koncepci činnosti SČF v jednotlivých oblastech do roku 2015.
2) zvolila:
předsedou SČF: Ing. Lumíra Brendla
místopředsedou SČF pro mezinárodní činnost: Ing. Víta Vaníčka
místopředsedou SČF pro vnitrosvazovou činnost: Ing. Waltera Müllera
tajemníkem SČF: Mgr. Jaroslava Malečka
členy předsednictva SČF byli zvoleni:
JUDr. Ing. František Beneš, CSc., Ing. Josef Běloubek, Ing. Lumír Brendl,
Ing. Julius Cacka, Ing. Milan Černík, Ing. Petr Fencl, Josef Fronc,
MUDr. Bedřich Helm, Mgr. Jaroslav Maleček, JUDr. Pavel Matoušek,
Mgr. Michal Musil, Ing. Walter Müller, Mgr. Vladimír Münzberger,
RNDr. Zdeněk Okáč, Ing. Jaroslav Punčochář, Doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc.,
Ing. Jiří Sedlák, Ing. David Schiller, Jan Starec, MVDr. Václav Svoboda,
PaeDr. Josef Šolc, RNDr. Zdeněk Töpfer, CSc., Ing. Vít Vaníček
členy revizní komise byli zvoleni:
PhMr. Vladislav Beneš – předseda
prom. mat. Pavel Aksamit a Ing. Petr Vychron
3) ukládá:
Předsednictvu SČF projednat návrhy a připomínky vznesené při jednání 4. valné
hromady SČF či doručené v souvislosti s ním do předsednictva SČF před jejím
konáním.
4) děkuje:
Děkuje všem, kdo se aktivně podíleli na činnosti SČF v minulém funkčním
období.
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Klub filatelistů 06 – 40 „Vysočina“
Vás v roce 2011 zve na tradiční

celostátní setkání sběratelů
poštovních známek, pohlednic, mincí, telefonních karet,
odznaků a dalších předmětů sběratelského zájmu

Velká jarní burza

Velká letní burza

Velká zimní burza

5. 3. 2011

23. 7. 2011

10. 12. 2011

v prostorech Domu kultury Jihlava – Tolstého ulice 2
od 7.00 do 11.30 hodin
Objednávky stolů přijímá: Antonín Klein
telefon: 728 964 790, e-mail: vklein@nbox.cz

Na vaší účast se těší pořadatelé.
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