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Informace o průběhu veletržního setkání sběratelů 
 
Ve dnech 20, - 21, dubna 2012 se v pavilónu A3 brněnského výstaviště konalo již sedmé Veletržní setkání 
sběratelů různých oborů. Pořadatelem byl Klub filatelistů KF 06-22 Alfonse Muchy (dále jen KFAM).  
Setkání bylo ve značném zájmu sběratelů, hlavně pak filatelistů a pohledničářů. V pozadí nezůstali i 
numismatici a další sběratelé. V obou dnech se akce zúčastnilo 640 zájemců a bylo obsazeno 282 prodejních 
stolů.   
Přípravy na tuto akci započaly již v minulém roce a postupovaly až do jejího otevření. Vlastní organizace 
začala ve čtvrtek ve 13:00 hod úpravou stolového zařízení sálů a předsálí. Dále postavením výstavních rámů 
a jejích osazení exponátem a dalšími materiály. Jako i v minulých letech byla v rámci setkání předvedena i 
ukázka ze sbírky našich členů. Letos to byla ukázka sbírky pana Jaromíra Hvižďě -  Bezpečnost silničního 
provozu. 
A to se již rozbíhá první den setkání pátek. Netrpěliví vystavovatelé, kteří rozbalují své „stánky“ již více jako 
hodinu před začátkem. Pokladní nestačí prodávat vstupenky před branami výstaviště. Přesně v devět hodin se 
otevírají brány výstaviště. Mohutný dav filatelistů a dalších sběratelů finišuje do prostor pavilonu A3, kde se 
koná setkání sběratelů. Téměř všechny zaplněné stoly lákají stovky návštěvníků k prohlídkám  vystavených 
pokladů.  Až do pozdních odpoledních hodin panuje v hlavním sále  Morava i v celém předsálí čilý 
sběratelský duch.  I další den v sobotu,  začíná ráno v devět boj o první místa. Druhý den je již tradičně slabší 
co do vystavovatelské „kázně“. Někteří vystavovatelé již nechtějí mít „pokaženou“ sobotu. Ale i tak je druhý 
den úspěšný. Především přijíždějí i sběratelé ze vzdálenějších koutů republiky a také tradičně i autobus se 
sběrateli ze spřáteleného filatelistického klubu BSV v St. Pöltenu.  
Prvního dne setkání (tradičně silněji navštěvovaného) se zúčastnil pan Ing. Jindřich Jirásek 
organizátor partnerské akce SBĚRATEL z Prahy, dále pak náměstek primátora města Brna Ing. Oliver 
Pospíšil. Jeho návštěvy jsme využili k upřesnění spolupráce s Magistrátem města Brna. Druhý den byl pak 
ve znamení návštěvy delegace z přátelského klubu filatelistů z rakouského St. Pöltenu, kteří se svými 
manželkami přijeli autobusem. Dámy šly na prohlídku města a na nákupy, pánové potom nakupovali na naší 
burze. V poledne byla pro obě delegace vedení klubů byl uspořádán společný „pracovní“ oběd. Rakouskou 
stranu vedl předseda klubu Mgr.Helmut Kogler, za KFAM předseda RNDr.Zdeněk Okáč. Na programu 
společného jednání bylo seznámení se s průběhem nastávajících oslavy 90. výročí založení KFAM. Hosté 
byli seznámeni s průběhem oslav, které proběhnou 1.6. -3.6.2012. Delegace BSV ze St. Pöltenu přijede na tři 
dny ve čtyřech zástupcích.      
Na úspěchu této akce se velkou měrou podíleli členové výboru KFAM v čele s hlavním organizátorem 
panem Jiřím Kloubcem. Ten také celou akci připravil a hlavní měrou se podílel na přípravě, organizaci i 
vlastním průběhu akce. Druhým hlavním organizátorem byl tajemník klubu pan Jaromír Hvižď. I další 
členové klubu větší či menší měrou mají zásluhu na již tradičně zdárném průběhu akce. Nemohu 
nevzpomenout na Mgr.Valentina Schiebla, neúnavného propagátora Ing.Jaroslava Punčocháře, nebo 
pořadatele Jana Hermana. Protože vyjmenovat všechny je nad mé síly, i když vím, že někteří akci věnovali 
mnoho sil, chci z tohoto místa poděkovat všem, kteří i drobnou pomocí přispěli ke zdaru této akce. 
Přeji si, aby příští – osmé Veletržní setkání sběratelů mělo podobný průběh a úspěch. 
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