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P ipravujeme Valnou hromadu
V lednu p íštího roku se uskute ní valná hromada našeho klubu, na
které tentokrát vedle obvyklého po adu budou i volby nového výboru
klubu.
Vyzýváme všechny leny, aby navrhli kandidáty do výboru nebo se sami p ihlásili pomoci
klubu v jeho innosti. Nemusí to být jen práce ve výboru, pot ebujeme vedoucí kroužk
mladých filatelist , pomocníky p i po ádáni vým nných sch zek, aukcí a výstav atd.
Prosím, p ihlaste se u p edsedy klubu.
Rovn ž vás prosíme o p ipomínky a návrhy k práci klubu. Protože chceme, aby innost
klubu odpovídala p ání len .

Odešli z našich ad
Dne 15. 7. 2009
zem el po dlouhé
t žké
nemoci
pan Petr Baru, dlouholetý len
výboru Klubu filatelist
Alfonse
Muchy v Bm .
Ke známkám p ilnul již v mládí, kdy
se stal lenem kroužku mladých
filatelist
v Bm
Králov
Poli,
pozd ji se stal
lenem Klubu
filatelist
Alfonse
Muchy
a
vybudoval
též
obchod
se
starožitnosti a známkami. Ve výboru
klubu pracoval od roku 1993 a
zastával funkci novinká e, což ve
velkém klubu znamená hodn
práce. Mnozí filatelisté jej též znají
jako lena organiza ního výboru
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innost byl vyznamenán Zlatým odznakem

Dne 11. srpna 2009 zem el po krátké nemoci pan Mgr. Jaromír Záme ní ek, len
výboru Klubu filatelist A1fonse Muchy v letech 1990 - 2003. Byl též vedoucím Kroužku
mladých filatelist v Ústavu pro t lesn postižené na Kociáne. Vystavoval na mnoha
sout žních i propaga ních filatelistických výstavách a za aktivní innost byl vyznamenán
estným odznakem S F II.
Stupn .
Na oba kolegy budeme vzpomínat.. est jejich památce.

Akce v Brn – 2009
Velké vým nné burzy v Brn :
17. íjna

KF Alfonse Muchy

klub MK Vlhká 21, 7,00-12,00

31. íjna

Hobby setkání, Baru

klub MK Vlhká 21, od 8,00

7. listopadu

KF 06-101

klub MK Vlhká 21, 8,00-12,00

28. listopadu

Hobby setkání, Baru

klub MK Vlhká 21, od 8,00

12. prosince

KF Alfonse Muchy

klub MK Vlhká 21, 7,00-12,00

Klubové vým nné sch zky KF A. Muchy:
Každou ned li
(mimo svátky a
prázdniny)

restaurace Stadion na Kounicové 22 v dob od 8,00 do 11,00hod

Klubová aukce KF A. Muchy - každou poslední ned li v m síci - (mimo svátky a
prázdniny). Koná se p i ned lní vým nné sch zce, za átek v 9,00 hod.
Prohlídka materiálu p ed aukcí.

Z Moravského Krumlova do Letovic
Od roku 1996 uspo ádal klub v moravskokrumlovském zámku, v
expozici Alfonse Muchy "Slovanská epopej", celkem 15 propaga ních
výstav poštovních známek. Na 20, pozd ji na 23 panelech (tedy na 320
resp. 368 listech) byly vystavovány monotématické exponáty v tšinou
jednoho sb ratele. Vzhledem ke snahám p esunout Slovanskou epopej do Prahy a zrušit
smlouvu se zámkem v Moravském Krumlov (smlouvy o zap j ení Muchova díla se
prodlužovaly pouze o rok a v poslední dob dokonce jen o jedno tvrtletí), hledali jsme
náhradní prostory pro po ádání našich propaga ních výstav. Nakonec se nám poda ilo
zajistit prostor pro výstavy na zámku v Letovicích. Díky ochot nového majitele zámku,
kterým je od r. 2004 pan Vav í ek, budeme již od zá í (po skon ení výstavy Premiéra)
op t vystavovat po celou sezónu otev ení zámku ukázky ze sbírek našich len . Od zá í
Neprodejné

Kopírování a další ší ení povoleno

Klubový zpravodaj pro leny KF A. Muchy v Brn

1919 – 2009 - 4 do konce íjna to bude
"FAUNA,
filatelistická
encyklopedie" Budete-li
mít cestu sm rem na
Svitavy,
zastavte
v
Letovicích a prohlédn te
si zámek i exponát
našeho
lena
pana
Jaroslava Jedli ky.
(Instalace výstavy závisí na
postupu stavebních prací)

Výstava Premiera Brno 2009
Ve dnech 31.8. až 5.9.
t.r. se uskute nila výstav
Premiera Brno 2009.
Výstavu upo ádal S F
(zastoupený našim klubem) ve spolupráci s Knihovnou Ji ího Mahena v Brn a eskou
poštou. Záštitu nad po ádáním výstavy p evzal za eskou poštu editel regionu Jižní Morava pan

Ing. Jaroslav Navrátil a
Nivnická.

editelka m stské Knihovny Ji ího Mahena v Brn

paní Ing.Libuše

Celkem bylo hodnoceno 37 exponát , které zatím nemají kvalifikaci. N kolik vystavovatel
bylo i z našeho klubu.
Výstava Premiera Brno 2009 byla výstavou primárn ur enou pro kvalifikaci nových
exponát na výstavy vyšších stup . Jednalo se o výstavu nízkorozpo tovou a proto byl
hledán model, který zajistí napln ní hlavního cíle za daných finan ních podmínek.
Základním faktem je, že rozsah výstavních ploch byl omezen a fyzicky prezentován byl jen
jeden rám z exponátu. Hodnoceny byly všechny p ijaté exponáty v celém rozsahu.
Celkem bylo ud leno:
15 zlatých medailí, 8 medailí pozlacených, 8 medailí st íbrných, 1 medaile post íb ená a
p t medailí bronzových
T m našim len m, kte í se na výstavu nedostali, její atmosféru p iblížíme n kolika
fotografiemi.

Neprodejné

Kopírování a další ší ení povoleno

1919 – 2009 - 5 -
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P ijímání exponát

Z práce jury

Slavnostní zahájení

Expozice

Expozice

Palmáre

Na internetových stránkách (www.filabrno.net) se poda ilo vytvo it i virtuální expozici, kde
m žete i dnes vid t 15 z vystavených 37 exponát . Na dalších 8 exponát jsou odkazy na
Exponet (zde nemusí odpovídat prezentace hodnocené podob na výstav ). Mimo to je na
t chto stránkách i ada dalších fotografií z pr b hu výstavy.
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lenové OV : P edseda OV a filatelistický odbor: RNDr. Zden k Oká Místop edseda OV
a propaga ní odbor: Ing. Jaroslav Pun ochá Tajemník OV: Jaromír Hviž
Technický
odbor: Ji í Dostál a Ivan Sláma Výstavní odbor: Ing. Bohdan Zicha Hlavní organizátor: Jan
Herman Sekretariát Mgr. Valentin Schiebl
Výstavní jury: P edseda: Ing. Walter Müller Tajemník: RNDr. Zden k Oká
Karel Špa ek len: Ing. Ji í Sedlák len: Václav Kopecký len: Jaromír Hviž

len: RNDr.

Výstavy:
Jihlava 2009 – po ádá ji KF 06-40 Vyso ina. Bude se jednat o dvojvýstavu.
Bude mít národní ást a regionální ást.
Termín: 13.-18.10.2009. Podrobnosti na internetové adrese www.kf0640.ji.cz/vystava/
- Slavnostní zahájení se uskute ní v úterý 13. íjna íjna 2009 v 9.30 ve výstavních
prostorách za ú asti p edstavitel kraje Vyso ina, Statutárního m sta Jihlavy, Svazu
eských filatelist a eské pošty. Zahájení je p ístupné pouze pro pozvané hosty a
vystavovatele.
- Slavnostní vyhlášení výsledk (palmáre) - palmáre se uskute ní v sobotu 17. íjna
2009 v odpoledních hodinách (pravd podobn od 16 hodin). Palmáre bude p ístupné
pouze na pozvánku (platnou pro dv osoby).
- Autogramiáda tv rc poštovních známek se uskute ní v sobotu 17. íjna v prostorách
výstavy od 11 hodin, p ítomni budou Martin Srb a Fero Horniak.
- K est knihy "Tvá e Vyso iny na poštovních známkách" Karla erného (poslance
Poslanecké sn movny Parlamentu R) se uskute ní v sobotu 17. íjna v prostorách
výstavy od 11 hodin, po k tu bude následovat autogramiáda autora knihy.
- P íležitostné razítko bude používáno poštovnou Jihlava 50 (Komenského 30, 586 01
Jihlava) od 13. do 18. íjna (13. a 17. íjna bude z ízena p íležitostná poštovní p epážka ve
výstavních prostorách).
- P íležitostná R-nálepka bude používána poštovnou Jihlava 50 (Komenského 30, 586 01
Jihlava) od 13. íjna do spot ebování (13. a 17. íjna bude z ízena p íležitostná poštovní
p epážka ve výstavních prostorách).
- P íležitostný APOST bude používán na pošt Jihlava 1 (Masarykovo nám stí 4321/8,
586 01 Jihlava) od 13.do 18. íjna á dále do spot ebování.
- P íležitostná dopisnice k výstav vydá eská pošta p íležitostnou dopisnici, která bude
v prodeji na pošt Jihlava 1 a v poštovn Jihlava 50.
- Celostátní setkání sb ratel prob hne v sobotu 17. íjna od 7 do 11 hodin v prostorech
Domu kultury, Tolstého 2, 586 01 Jihlava

Pod kování S F našemu klubu
P i palmáre výstavy Premiera Brno 2009 p edal místop edseda S F, Ing. Walter
Müller , zástupc m našeho klubu Pod kování S F p i p íležitosti 90 let vzniku
klubu eských filatelist v Brn . Pod kování S F ud lil za dlouholetou
Neprodejné

Kopírování a další ší ení povoleno

Klubový zpravodaj pro leny KF A. Muchy v Brn

1919 – 2009 - 7 -

mnohostrannou innost klubu a propagaci filatelie. Vlastní Pod kování je na titulním listu
Zpravodaje.

5. Veletržní setkání - rok 2010
Ve dnech 23. –24. dubna 2010 se uskute ní veletržní setkání sb ratel .
Jedná se již o pátý ro ník tohoto oblíbeného setkání po ádaného našim
klubem. Podporované sb ratelské obory: filatelie, pohlednice, mince a
bankovky. Kontakní e-mail: kloubec@volny.cz

Filatelistické motivy roku 2008
Jak je již po adu let tradicí, vyšla i letos pé í eské nám tové spole nosti S F
publikace Filatelistické motivy. V posledních letech se jedná vždy o motivy
z p edchozího roku, takže se letos jedná o motivy roku 2008. Na 188 stranách
jsou textem i obrazem podchyceny filatelistické materiály (známky, celiny, razítka, OVS,
APOST nálepky, R- nálepky) vydané v r. 2008. U každé položky je obsáhlý tematický
popis jednotlivých motiv .
Publikace je k dispozici i v klubové knihovn .

Dopisnice Postfily vydaná k výstav Premiera Brno 2009
a k 90. výro í vzniku klubu eských filatelist v Brn
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Ze sou asného poštovnictví v Brn - poštovní služby v Jehnicích:
adu let (údajn do r. 2007) fungovalo v brn nské m stské ásti Jehnice Poštovní
st edisko. Nejednalo se tedy o standardní poštovní ú ad, ale poskytované služby byly
omezené a Poštovní st edisko spadalo pod e kovickou poštu Brno 21.
Podle sou asných informací eské pošty zajiš uje v Jehnicích služby p ímo pošta Brno
21. Ale není to tak docela pravda. V prostorách
ÚM , kde bylo d íve Poštovní st edisko je
„služebna“ eské pošty s názvem Stanovišt
poštovního doru ovatele. Rozsah služeb je
patrn menší než u Poštovního st ediska, ale
oficiální výklad se mi zatím nepoda ilo najít. Tak
alespo n jaké fotky.
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