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Filatelistické akce v Brn 2007
Velké vým nné burzy v Brn :
6. íjna 2007

Klub MK, Vlhká 21, od 8,00hod

KF A. Muchy

13. íjna 2007

Klub MK, Vlhká 21, od 8,00hod

Baru

3.listopadu 2007
24. listopadu 2007

Klub MK, Vlhká 21, od 8,00hod
Klub MK, Vlhká 21, od 8,00hod

Baru
KF A. Muchy

1. prosince 2007
8.prosince 2007

Klub MK, Vlhká 21, od 8,00hod
Klub MK, Vlhká 21, od 8,00hod

KF
Baru

Výstava k 85. výro í klubu
Jak již bylo zmín no
v minulém
ísle
Zpravodaje, po ádal náš
klub v ervnu propaga ní výstavku k 85.
výro í svého vzniku. Výstavní vitríny s adou
exponát
p ipomínajících historii našeho
klubu, ale i brn nské filatelie byly umíst ny
v pr jezdu Mahenovy knihovny, výstavní
rámy s ukázkovými exponáty byly na ochozu
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v átriu. Výstava náš klub opravdu propagovala, protože svým umíst ním se informace o nás
dostaly ke stovkám návšt vník Mahenovy knihovny.
Vernisáž výstavy se uskute nila 4. ervna a mimo len klubu a pracovník a pracovnic
Mahenovy knihovny se jí zú astnili i nám stek primátora m sta Brna Ing. Oliver Pospíšil a
za vedení S F jeho tajemník Mgr. Jaroslav Male ek. Ten p edal našemu klubu diplom
Evropské asociace filatelistických svaz za aktivní innost a propagaci filatelie. Mimo
to p edal p edsedovi klubu V. Schieblovi, tajemníkovi klubu J. Hviž ovi a místop edsedovi
klubu Z. Oká ovi estné uznání a zlaté odznaky S F.

Snímek z vernisáže

Exponáty na ochozu Mahenovy knihovny

J.P.

Výstava PRAGA 2008, „Salón mládeže“ a další aktivity
P i koncipování zám ru Sv tové výstavy poštovních známek PRAGA 2008
projednal a schválil VV S F ú ast mládeže na této výstav . Pro omezené
finan ní i prostorové možnosti, které neumož ovaly otev ít klasickou
sout žní t ídu mládeže pro celý sv t, bylo na jednom zasedání VV S F
rozhodnuto, že jako doprovodná akce ke Sv tové výstav PRAGA
2008 bude uspo ádán samostatný „Salón eské mládeže“. Cílem je ukázat
eské, ale i sv tové ve ejnosti nejlepší výtvory mládeže u nás. Tato výstava
bude mít statut národní mládežnické výstavy. V sou asné dob probíhá
dokon ení IREXU výstavy (výstavního ádu) a p íprava k vydání bulletinu.
Podle posledních zpráv budou mládežnické exponáty umíst ny na galerii pravého k ídla
pr myslového paláce pražského výstavišt . Jist se k tomuto tématu vrátíme.
Krom této hlavní mládežnické aktivity bude jako již tradi n uspo ádána tzv. D tská
pošta. Její organizaci zajistí eská pošta s p isp ním S F. KM S F již vy lenila pražské
mládežnické vedoucí, kte í se stanou spolupracovníky této akce. Po ítá se samoz ejm i
s pomocí „externích“ spolupracovník – len KMF Znojmo, Jihlava, Svitavy a dalších.
Na jednání pléna KM S F v Praze jsme po bou livé diskusi zamítli konání
olympiády p i výstav s tím, že bude uspo ádáno setkání (seminá ) mládežnických
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vedoucích s ú astí mládeže, aby se mohli mladí filatelisté na výstavu podívat. Tento seminá
– setkání bude snad mít i mezinárodní úrove .
RNDr.Zden k Oká
vedoucí salónu mládeže PRAGA 08

Ješt k práci s mládeží
Jedno prosté konstatování – filatelistické mládeže ubývá. Není to ve všech
oblastech stejné, ale v n kterých z nich je již po et mládežník i jejich aktivity
na velmi nízké úrovni. Jižní Morava pat í mezi oblastmi k t m nejlepším. Ani
to však nem že zakrýt fakt, že i zde stav organizovaných mládežník radikáln

klesá.
Když se podíváme na tabulku sout že mezi oblastními komisemi mládeže za rok 2006,
vidíme, že s mimo severo eské, východo eské a jihomoravské oblasti je aktivita velmi
nízká.
Zdá se, že za pár let budeme bez filatelistického dorostu.
SOUT Ž MEZI OBLASTNÍMI KOMISEMI MLÁDEŽE S F ZA ROK 2005
Oblast:
Praha
St
J
Z
Sev
V
JM
SM
Celkem bod :
250,5
198
419,5 2540 1928,5 2273,5 163,5
--------------------------------------------------------------------------Po adí oblastí:
5.
8.
6.
4.
1.
3.
2.
4.

Mimo celorepublikovou sout ž prob hla i sout ž mezi kroužky mladých filatelist v oblasti
Jižní moravy.
Celkov zvít zil znojemský KMF 56-83 vedený S. Duškem
J.P.

Brn nské filatelistické materiály 2006
1. - 23. prosince - Tradi ní vánoce v Brn , ru ní
p íležitostné razítko, 601 00 Brno 1, p íl. pošt.
p epážka na nám. Svobody.

9.10. - 13. íjen 2006 , ru ní p íl. razítko, Výstavní
p epážka, Invex, Brno 2, Pošta 602 00 Brno 2
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16. zá í 2006 - otisk výpl. stroje, Mistrovství republiky v brokové st elb ,
propaga ní OVS eské pošty, Pošta 602 00 Brno 2

1.-10. zá í 2006 - ru ní p íležitostné razítko " eská
pošta v Olympii Brno"
Pošta 607 00 Brno 7

od 1. zá í 2006 - ozdobné denní poštovní razítko pošty
v OC Olympia
Pošta 607 00 Brno 7

29. ervence 2006 - 5. srpna 2006 (mimo ne. 30.7.),
ru ní p íl. razítko, Orbis 2006, Pošta: 628 00 Brno 28
- Líše

8. st edoevropské jamboree Orbis 2006 prob hlo ve dnech 29. 7. 6. 8. 2006 v Mariánském údolí u Brna. Tato akce byla ur ena
všem skaut m a skautkám ve v ku 12 - 17 let (v etn ).
Organizátorem byl Junák - svaz skaut a skautek .

24. a 31.b ezna, 2.dubna - otisk výpl. stroje, finálový turnaj profesionální basketbalové ligy žen,
propaga ní OVS eské pošty
Pošta 602 00 Brno 2
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Filatelistické burzy v širším okolí - 2007
Havlí k v Brod – 22. zá í, 20. íjna, 10. listopadu, 6. prosince; vždy 7,30 – 12,00hod
Jihlava – 20. íjna, 15. prosince; vždy 8,00 – 12,00 hod
Pardubice, KD Dukla – 10. listopadu; vždy 6,30 – 12,00hod

Aktuální aukce filatelistického materiálu
- Burda Auction, St elice u Brna, 18. písemná aukce, uzáv rka 2. íjna 2007
- M. erník, Praha, 27. písemná aukce PAC, uzáv rka: 14. íjna 2007
- Filatelie Klim, 43. sálová aukce, koná se 20. íjna 2007

Otev ení nov rekonstruované pošty BRNO 19 a razítko INVEX
P esn po roce m la být 24. zá í otev ena nov zrekonstruovaná pošta
Brno 19 v Horních Heršpicích. To se nepoda ilo, takže nový termín je
stanoven na 11. listopadu. K této události bude eská pošta používat
p íležitostné razítko a mimo to i p íležitostnou cennou nálepku APOST. Termín pro
používání razítka a p íležitostné cenné nálepky je od 1.11. do 7.11.2007 (mimo 3. a 4. 11.)
Mimo tyto materiály bude ješt v nejbližší dob v používání p íležitostné razítko k výstav
INVEX 2007. Bude ho mít eská pošta na svém stánku na výstavišti od 23. do 27. íjna.
J.P.

Nová publikace – Filatelistické motivy 2006
Jako již poslední roky touto dobou vydala Nám tová spole nost S F publikaci popisující
nám tov filatelistické materiály vydané v uplynulém roce. Letos se tedy jedná o
Filatelistické motivy 2006.
Jedná se v podstat o soupis všech vydaných známek a celin, ru ních i strojových
p íležitostných razítek, p íležitostných R-nálepek a cenných nálepek APOST, vybraných
otisk výpl. stroj a dále o obálky prvního dne.
O rozsahu publikace sv d í i to, že popisuje 182 položek a celkem má 151 stran textu a 20
stran obrázkové p ílohy. Cena není uvedena, ale platil jsem i s poštovným 154K .
Zájemci se mohou obracet na p. ing. W. Müllera na e-mailové adrese: walterm@volny.cz
Neprodejné

Kopírování a další ší ení povoleno

Klubový zpravodaj pro leny KF A. Muchy v Brn

1922 – 2007 - 7 -

Filatelistické motivy 2006 i další dosud vydané Filatelistické motivy z let minulých si
m žete vyp j it i v naší klubovn .
J.P.

Spolupráce p es hranice – BSV St. Pölten
Na oslavy 85. výro í založení Klubu filatelist Alfonze
Muchy pozval výbor též p átele z našeho partnerského
klubu ze St. Pöltenu. T í lenná delegace p ijela do Brna
v ervnu t.r. a byl pro ni p ipraven bohatý program.
Zú astnila se besedy se leny výboru v klubovn na
Orlí, navštívila naši výstavu v Knihovn Ji ího Mahena
a potom odjela do erné Hory, kde si prohlédla
pivovar, zámek v Lysicích a odpoledne a ve er strávila
na chat místop edsedy klubu dr. Zde ka Oká e. Druhý
den – v ned li – se rakouští p átelé zú astnili vým nné
sch zky v Komín a po ob d odjeli dom .
Na obrázku razítko k výstav po ádané našimi kolegy ze St. Pölten.
V.S.

Zájezd do St. Pöltenu
V ned li 7. íjna 2007 po ádá náš klub zájezd na celostátní vým nnou sch zku do St.

Pöltenu. Odjezd je v 6,00hod od bývalého autobusového nádraží u Grandhotelu. Cena
zájezdu pro leny klubu je 350K . Zájemci se mohou hlásit v klubovn , na burze a u
novinká e.
V.S.

Exkurze do SPU eské pošty v Brn
V letošním roce byl zahájen provoz
ve Sb rném p epravním uzlu eské
pošty v Brn . Výbor p ipravuje
exkurzi do tohoto moderního pln
automatizovaného pracovišt t íd ní
listovních i balíkových zásilek.
Zájemci se mohou p edb žn
p ihlásit v klubu. Exkurzi chceme
uskute nit v listopadu nebo prosinci
letošního roku. Zájemce o exkurzi
v as seznámíme s termínem.
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Ob p íležitostné R-nálepky

Budova SPU Brno

V.S./J.P.

VELETRŽNÍ SETKÁNÍ SB RATEL BRNO 2008
Setkání se koná ve dnech 4. - 5. dubna 2008
Místem je sál Morava a jeho p edsálí (pavilon A3 výstavišt ).
Obory: pošt. známky, pohlednice a celistvosti, mince a bankovky
Doba konání: 9.00 - 17,30hod
St l/den-450,-K , p i platb do 28. února 2008 sleva 10%
Objednávky p edem na adrese klubu nebo na e-mailu:
kloubec@volny.cz
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