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Valná hromada našeho klubu (VH) – 16.2.2011
Valná hromada našeho klubu se uskute nila 16. února 2011 od 16,00 hod. v prostorách
Pedagogické fakulty v Brn na Po í í - v zasedací místnosti.
Valné hromady se zú astnilo 29 osob. Zprávu o innosti klubu za rok 2010 p ednesl
p edseda RNDr. Zden k Oká . Navázal plánem innosti na rok 2011. Následovala
zpráva o hospoda ení a zprava revizní komise (bez závad).
V rámci letošní valné hromady byly poprvé ud lena klubová vyznamenání podle loni
schválené klubové sm rnice. Seznam prvních vyznamenaných len je v samostatné
p íloze. I když to bylo poprvé, bylo mj. ud leno i nejvyšší klubové vyznamenání.
Dlouholetý p edseda klubu, Mgr. Valentin Schiebl, který se zasloužil o dnešní podobu
klubu a jeho innosti, obdržel diplom na estné lenství s funkcí estný p edseda
klubu. Celkem bylo vyznamenáno 10 len klubu.
Vyznamenání ud l ná podle vnit ního p edpisu „O estných ocen ních a vyznamenáních
klubu“ ze dne 28. ledna 2010
Ud l no 16.2.2011:
Mgr. Schiebl Valentin

estné lenství s funkcí estný p edseda

Hviž

estný diplom II. stupn (st íbrný)

Jaromír

Chodák Karel

estný diplom I. stupn (bronzový)

Kloubec Ji í

estný diplom I. stupn (bronzový)

Ing. Klusá ek Ladislav

estný diplom I. stupn (bronzový)

Ing. N me ek František

estný diplom I. stupn (bronzový)

Rotter Ivo

estný diplom I. stupn (bronzový)

St ílek Josef

estný diplom I. stupn (bronzový)

Ing. Švehla Vladimír Ph.D.

estný diplom I. stupn (bronzový)

Ing. Zicha Bohdan

estný diplom I. stupn (bronzový)

Nejvýznamn jší událostí této valné hromady bylo schválení stanov Klubu filatelist 0622 Alfonse Muchy v Brn . Schválením t chto stanov se náš klub transformuje ze
základní organiza ní jednotky S F na samostatnou právnickou osobu - ob anské
sdružení (OS) Klub filatelist KF 06-22 Alfonse Muchy v Brn . Tím se klubu "uvolní
ruce" pro spolupráci s jinými subjekty, získávání dotací a další innosti, kdy je ze strany
partner požadována p ímá odpov dnost klubu za nakládání se sv enými finan ními a
materiálními prost edky. V rámci zachování integrity S F se prost ednictvím lenství
klubu (jako právnické osoby) v S F stávají leny S F i ádní lenové klubu se všemi
právy i povinnostmi len S F.
Návrh stanov byl rozeslán elektronicky p ed konáním VH, aby se s ním mohli lenové
dop edu seznámit. P edložený návrh vychází ze stávajících stanov S F. Na VH ho
p ítomným p edstavil JUDr. Matoušek.
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V p ijatém usnesení valné hromady je výboru uloženo zažádat o registraci stanov klubu
na Ministerstvu vnitra R.
Stanovy p edložené k registraci budou zve ejn ny na klubové stránce na
internetu, pop ípad budou k dispozici v klubovn .
I když se letos nejednalo o "volební" valnou hromadu, došlo ke zm n ve složení výboru
klubu. Místo zesnulého Karla Kramá e byl do výboru zvolen z ad náhradník Jan
Herman.

MATERIÁLY Z VH:
I. P R O G R A M valné hromady K F 06-22 Alfonse Muchy dne 16.2.2011
1. Zahájení a schválení programu (vzpomenout Kramá e)
2. Schválení zapisovatele (ing. L.Klusá ek) a ov ovatele zápisu (Ing.M.Ošmera)
3. Zpráva o innosti klubu za rok 2010
4. Základní zám ry innosti klubu na rok 2011
5. Zpráva o hospoda ení za rok 2010 a rozpo et na rok 2011 Henešová
6. Revizní zpráva
7. Schválení stanov KF 06-22 A.M. a informace o právní subjektivit klubu
8. Ud lení estných diplom a estného lenství KF
9. Tombola
10. Schválení náhradníka výboru za lena výboru
11. Diskuse
12. Schválení usnesení
13. Záv r
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K F 06-22 Alfonse Muchy za rok 2010

1) KF po ádá vým nné sch zky
V našem klubu po ádáme t i druhy r zných setkávání filatelist .
A) Pravidelné ned lní sch zky, konané v KOMETA PUBU na Kounicové: (Herman, Schiebl)
po et
42
(o 2 více)
návšt vník
1267
(o 90 mén )
pr m r
30,6
(o 4 mén )
po et stol
324
(o 46 mén )
Sch zky p i aukci jsou lepší, termíny jsou posunuty na 9,30hod z d vod hostitele.
B) Celostátní burzy v klubu MK na Vlhké:
(Herman, Schiebl a další)
po et
3
(o 1 mén )
návšt vník
274
(o 156 mén )
pr m r
91
(o 8 mén )
stol
110
(o 41 mén )
pr m r
36
(o 1 více)
C) Velké veletržní setkání: 5.ro ník ve dnech 23.-24.4.2010 v hale A3 (Kloubec a další)
Byly použity dva sály – tradi ní Morava a nov Brno, protože se zvýšil zájem o
vystavování. Ú astnili se ho zájemci z R, Slovenska, N mecka, Rakouska, Ma arska, Polska
a Litvy.
po et stol
366
(o 59 více)
ú ast
741 návšt vník (o 84 mén )
po adatelé
Kloubec + 13 len
Mucha a jeho tvorba na známkách
výstavka
Mládež m la tradi n vstup zdarma – rozdávali jsme jim malé balí ky známek, které p ipravil
vedoucí akce.
2) KF organizuje kolování
V roce 2010 bylo vyú továno 5 výb r , (což je o 1 mén ) v celkové ástce 6557,-K . Zde
jsou rezervy a je pot ebí, aby lenové nabízeli své p ebytky.
Hodnotíme-li léta uplynulá tak bylo¨od roku 1997 do konce roku 2010 bylo p i 277 výb rech
prodáno za 362181,-K a výnos klubu byl p es 14,5 tisíc K . Kolování za tuto dobu zabezpe uje
pan Ji í Kloubec, který každý pátek v klubovn umož uje prodej a p íjem materiálu.
3) KF po ádá pravideln aukce
Po ádání je již dlouhodob tradi ní. Uskute nilo se 10 plánovaných aukcí. Dubnová aukce
byla p esunuta na 2.5. z d vod p ání KOMETA Pubu. Bylo podáno 1281 položek (o 394 mén ).
Bylo prodáno 810 položek (o 445 mén ),. prodejnost 63,23 % - v cen 55658,- K
Klesá nabídka položek, kde by bylo možno další expanze.
4) KF umož uje vzd lávání len m
Provádíme r znými zp soby – p edevším:
A) Vede a dopl uje knihovnu KF a zajiš uje p j ování filatelistické literatury pro studium
(Švehla)
v roce 2010 byl p írustek 8 nových publikací – jen nákupem nových
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129 ks
7 ks

B) Výstavky p i klubových akcích
na výstavním panelu v klubovn se vyst ídaly ty i nám ty:
- jedlé houby (Sobotka)
- m sta (Sobotka)
- Halleyova kometa (Herman)
- M nová reforma 1953 (Herman)
po ádáním výstavek p i klubových velkých burzách
- uskute nila se dv výstavky (Herman + Sobotka)
C) Vydáváním klubových informací (Pun ochá )
celkem byly vydány t i zpravodaje
zabezpe uje se tím nejenom informovanost len o d ní v klubu, ale bývají tam
za azovány aktuální informace z filatelistické a poštovního d ní
D) zabezpe ujeme e-mailové zprávy len m, kte í vlastní elektronickou poštovní schránku
(Nevosád). Celkem byly zprávy zasílány 99 len m i ne len m klubu. Po et zpráv za rok 12 .
E) Na portálu FILABRNO.NET je záložka klubu filatelist A.Muchy (Pun ochá )
Pravideln obhospoda ovaná stránka obsahuje historii klubu, jsou zde vyv šeny klubové
zpravodaje a aktivity, které klub p ipravuje.
Webové stránky klubu m ly v minulém roce 911 návšt v. Návšt vy se týkaly hlavn zpravodaje
klubu, knihovny a organiza ního ádu klubu.
5) KF umož uje svým len m dopl ování sbírek
Krom již výše zmín ných aktivit související s po ádání vým nných sch zek, burz, aukcí a
kolování je v této oblasti nezastupitelná innost novinkové služby. Pro leny ji zabezpe uje len
našeho klubu pan Ronald Baru. Ve vlastní filatelistické prodejn vydává denn novinky eských
i slovenských poštovních známek a také zabezpe uje výb r p ísp vk S F. K 15.2.2011 je
prodáno 177 p ísp vkových známek S F a 5 známek mladých filatelist .
6) KF p ibližuje filatelii ostatním
V této ásti naší innosti jsou d ležité p edevším:
A) Výstavy, které jsme uspo ádali pro ve ejnost:
výstavka v p edsálí zámku v Moravském Krumlov , kterou jsme léta úsp šn provád li,
byla v roce 2009 odinstalována (hovo ilo se o p evozu Slovanské epopeje do Prahy). Místo toho
jsme provedli jednání se správcem opravovaného zámku v Letovicích, kde máme p íslib
budoucí trvalé výstavky v p edpokoji svatební místnosti.
B) len našeho klubu Jan Herman uspo ádal mimo Brno dv
Znojemsku.

propaga ní výstavky na

C) Klub filatelist byl vyzván po adateli mistrovství sv ta v basketbalu žen, aby na tiskové
konferenci 21. zá í 2010 provedl k est nov vydané známky. Prezentace umožnila seznámit
noviná e a leny p ípravného týmu mistrovství s filatelií a emisní inností pošty. K tu se
zú astnili za náš klub p edseda a tajemník klubu, p ítomen byl i tajemník S F Mgr. Jaroslav
Male ek. Za eskou poštu se k tu zú astnily dv dámy obchodní editelka regionu jižní Morava
pí. Alena Vozábalová a obchodní manažerka Ing Yvona Polachová. Akce m la ohlas i v osob
primátora Brna, který se o filatelii za al zajímat.
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7) Výstavní innost klubu
Naši lenové ani mládežníci se v roce 2010 nezú astnili žádné sout žní výstavy. V rámci
S F se uskute nila pouze jediná výstava v Dob íši.
V roce 2010 klub uspo ádal pouze propaga ní výstavky o kterých byla již e . Klub
neuspo ádal žádnou sout žní výstavku s tím, že po ítal s p ípravou BRNA 2013. Bohužel
jednání o p íprav této výstavy dosud nebyla úsp šná.
8) KF udržuje družební styky s jinými filatelistickými spolky
Již mnoho let udržuje náš klub družební kontakty s klubem filatelist v St. Pöltenu. V lo ském
roce se uskute nily dv setkání. Prví byla návšt va delegace a len klubu ze St. Pöltenu na
veletržním setkání 24.4., kdy se lenové zú astnili vým nné sch zky a mezi vedením klubu a
zástupci výboru KF AM prob hlo jednání a spole ný ob d. Zde mimo jiné byla dohodnuta
návšt vy delegace našeho klubu na setkání družebních klub v St. Pöltenu. Delegace našeho
klubu ve složení Mgr. Valentin Schiebl, Ji í Dostál, Ivo Rotter a RNDr. Zden k Oká se
zú astnila jednání ve dne 14. – 16. kv tna 2010. P ipravovaný zájezd našich len na
vým nnou sch zku dne 16.5. v St. Pöltenu se pro nezájem našich len nakonec nekonal. I
nadále budeme v této innosti pokra ovat.
9) KF a výchova mladých filatelist
Klub filatelist má dva vedoucí KMF pana Šotta a Meitnera. Oba kroužky vyvíjejí odbornou
filatelistickou innost. V kroužku pana Šotta, který jej vede v ústavu pro postižené d ti pracuje 5
mladých filatelist a v kroužku druhém pracuje jeden mladý filatelista
Pro širší kolektiv mladých filatelist uspo ádali naši lenové, kte í tvo í i vedení oblastní
komise mládeže S F finále 37. ro níku Filatelistické olympiády mládeže. Díky aktivit
len
našeho klubu se v Brn – Komín uskute nilo celostátní klání mladých filatelist . Jednalo se o
akci celostátního rozsahu, kdy se sjeli ú astníci z celé eské republiky. Naši lenové (pánové:
Dvo á ek, Herman, Hviž , Oká , Pun ochá , Schiebl,) uspo ádali a vedli jednání a pr b h
celostátního finále mládežnické FO. Akce byla díky celostátní p sobnosti dvoudenní s tím, že
místem FO bylo St ední odborné u ilišti informatiky v Komín , kde bylo zajišt no i ubytování.
V klubovn KF AM se nepravideln schází i vedení oblastní komise mládeže.
10) KF má svoji vnitroklubovou innost
Ta se p edevším projevuje ve sch zové innosti. V pr b hu roku se výbor klubu sešel 11 x.
Celkem bylo na sch zích uloženo 71 díl ích úkol , p id lených konkrétním len m, které byly
sledovány až k jejich spln ní. Výbor pracoval ve zvoleném složení:
Ji í Dostál
Miroslava Henešová - pokladník
Jaromír Hvizd - tajemník
Ji í Kloubec – vedoucí kolování
Ing.Ladislav Klusá ek, CSc. - zapisovatel
Karel Kramá
JUDr.Pavel Matoušek
Ing.František N me ek
Ing.Zden k Nevosád, CSc.
RNDr.Zden k Oká - p edseda
Ing.Jaroslav Pun ochá - místop edseda
Ing.Alois Rafaj
Ing.Vladimír Švehla, Ph.D. – hospodá , knihovník
Ing.Bohdan Zicha - místop edseda
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Jako náhradníci:
Ronald Baru, Jan Herman, Ing. Milan Ošmera
V revizní komisi pracovali:
Stanislav Bo il, Ctibor Mihla, Ivo Rotter
Klub zabezpe uje prost ednictvím pana N me ka výv sku na Brn – 1 na Poštovské ulici,
Jmenovaný zárove vede a dopl uje kroniku klubu, která bývá k dispozici i na propaga ních
výstavkách.
Ing.L. Klusá ek jako zapisovatel KF zpracovává zápisy z výboru, které jsou k dispozici pro
všechny leny v klubovn .
RNDr. Zden k Oká
P edseda KF

III. Výhled innosti a hlavní cíle Klubu filatelist na rok 2011
-

Pravideln
po ádat vým nné ned lní sch zky v KOMETA PUBU na
Kounicové ulici v termínech 9.30 – 11.00 hodin s výjimkou prázdninového
období.
V návaznosti na to každou poslední ned li uspo ádat aukci filatelistického
materiálu ve stejných prostorách od 9 hodin.
Uspo ádat t i celostátní burzy v sobotních termínech 12. února (ta již
prob hla), 1. íjna a 3. prosince.
Ve dnech 8. a 9. dubna uspo ádat v prostorách pavilonu A3 na brn nském
výstavišti „Veletržní setkání sb ratel “.
Pokra ovat v p átelských družebních kontakt s klubem filatelist v St.
Pöltenu.
Po ádat p i akcích klubu propaga ní výstavky známek
P i nastávajícím jubileu 90. letech klubu filatelist A.M uspo ádat odpovídající
oslavné akce (výstavku, setkání len , APOST …)

JUDr. Matoušek
seznamuje p ítomné
s novými stanovami.
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Mgr. Schiebl p ebírá diplom na estné lenství.

IV. U S N E S E N Í valné hromady K F 06-22 Alfonse Muchy dne 16.2.2011
Valná hromada KF 06-22 Alfinse Muchy v Brn :
1. S c h v a l u j e:
- program valné hromady, zapisovatele Ing.L.Klusá ek a ov ovatele zápisu
Ing.M.Ošmera
- zprávu o innosti KF za rok 2010 p ednesenou RNDr.Zde kem Oká em
- zprávu o hospoda ení za rok 2010 p ednesenou paní Miroslavou Henešovou
- ud lení titulu „ estný p edseda KF Alfonse Muchy“ panu Mgr. Valentinovi
Schieblovi,
- ud lení estného diplomu II. stupn (st íbrného) panu Jaromírovi Hviž ovi,
- ud lení estného diplomu I. stupn (bronzového) pán m: Karlu Chodákovi, Ji ímu
Kloubcovi, Ing. Ladislavu Klusá kovi, CSc., Františku N me kovi, Ivo Rotterovi,
p. St ílkovi, Ing. Vladimíru Švehlovi, Ph.D., Ing. Bohdanu Zichovi.
- plán a zam ení další innosti klubu filatelist A.M. v roce 2011 v etn finan ního
plánu
- stanovy Klubu filatelist KF 06-22 Alfonse Muchy v Brn
- Jana Hermana za lena výboru klubu (za zem elého K.Kramá e)
2. B e r e n a v d o m í
- zprávu revizní komise o kontrole hospoda ení za rok 2010
- informaci o dosavadním pr b hu p íprav Evropské výstavy BRNO 2013
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Ukládá
výboru klubu zažádat na Ministerstvu vnitra o registraci stanov klubu,
výboru p ipravit akce k oslav 90-letého výro í založení klubu,
výboru zabývat se diskusními p ísp vky z této valné hromady
výboru klubu dále provozovat www stránky, mailovou poštu len m a vydávat
informace klubu
p edsedovi KF informovat o pr b hu a záv rech jednání VH klubu nad ízené
složky S F
všem len m klubu aktivn napomáhat výboru v pln ní úkol a usnesení orgán
klubu
výboru zajistit pravidelné vým nné sch zky a aukce pro leny KF AM
všem len m klubu pomoci p i zabezpe ení „Veletržního setkání sb ratel “

Schválení: 1 se zdržel hlasování, ostatní pro

Velké vým nné burzy v Brn
19. února
5. b ezna
19. b ezna
2. dubna
8.-9. dubna
16. dubna
7. kv tna
28. kv tna
4. ervna
11. ervna
25. ervna

Baru klub MK Vlhká 21, od 7,00hod.
Klub fil. 06-101 Merkur
klub MK Vlhká 21, dopoledne
KS pohlednic, Orbis Pictus
klub MK Vlhká 21, 7,30-11.30hod.
KS pohlednic, Orbis Pictus
klub MK Vlhká 21, 7,30-11.30hod.
Vel. setkání, KF A. Muchy, Brn nské výst., pav. A3, 9.00 - 17,00 hod.
Baru klub MK Vlhká 21, od 7,00hod.
KS pohlednic, Orbis Pictus
klub MK Vlhká 21, 7,30-11.30hod.
Baru klub MK Vlhká 21, od 7,00hod.
KS pohlednic, Orbis Pictus
klub MK Vlhká 21, 7,30-11.30hod.
Klub fil. 06-101 Merkur
klub MK Vlhká 21, dopoledne
Baru klub MK Vlhká 21, od 7,00hod.

Klubové vým nné sch zky KF A. Muchy
Každou ned li (mimo svátky a prázdniny) se konají klubové vým nné sch zky v
restauraci Stadion (Kometa pub) na Kounicové 22
Standardn se konají v dob od 9,30 do 11,00hod.
P i klubové aukci - poslední ned li v m síci – je za átek za átek vým nné sch zky
posunut na 8,00hod.

Úprava ceníku eské pošty s.p.
Od 1.1. 2011 došlo k úprav ceníku služeb eské pošty. Kompletní ceník je ke stažení
na internetu. Letošních zm n ale není mnoho.
- Prakticky zanikla u listovních zásilek (i zapsaných) samostatná sazba pro nestandardní
zásilky do 50g.
- Ke zdražení došlo u cenných balík a poplatk za P.O. boxy.

Neprodejné

Kopírování a další ší ení povoleno

Klubový zpravodaj pro leny KF A. Muchy v Brn

1922 (1919) – 2011 - 11 -

Brn nské filatelistické materiály roku 2010
Kv ten 2010 a dál , Min. obrany R - "1960-2010/ 50. výro í založení VÚ 3255
Praha".
P íležitostné uživatelské pole ("što ek"), OVS s licencí 65113348, 662 10 Brno 2,
podatelna Ministerstva obrany v Brn .

18. a 19. ervna - 37. kolo filatelistické
olympiády (FO) mládeže, cenná nálepka
APOST, pošta Brno 24, 624 00. V sobotu
19. ervna bude pošta Brno 24 otev ena
od 8,00 do 14.00hod.

1. zá í - MS v basketbalu žen 2010, p íležitostné
razítko na FDC, Brno

23. zá í až 2. íjna - MS v basketbalu žen 2010, ru ní
p íležitostné razítko, pošta Brno 12, 612 00.

25. zá í 2010, , p íl. što ek VS k setkání
Olymsportu (59.)"30 let OH Moskva 1980, Oto
Zaremba", používala pošta Brno 2, 602 00, ale
domicil byl Brno 6, 606 00. Strojek byl zap j en z
pošty Brno 6. (p edem neoznámeno)

Neprodejné

Kopírování a další ší ení povoleno

Klubový zpravodaj pro leny KF A. Muchy v Brn
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10. listopadu – Um ní 2010 – M. Jiránek, Píska i,
p íležitostné razítko na FDC, Brno

Prosinec 2010, Min. obrany R Brno - "Veselé vánoce ....", p íležitostné uživatelské
pole ("što ek"), OVS s licencí 65113347, 662 10 Brno 2, podatelna Ministerstva obrany
v Brn .

1. - 31. prosince - Tradi ní vánoce v Brn , ru ní
p íležitostné razítko, Brno 1 601 00
Po n kolika letech nové provedení razítka – a hez í!

Emisní plán

Neprodejné

eské pošty na letošní rok
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Z lo ské aerofilatelie
16.12.2010, jubilejní let Praha - Wien - Praha (60 let linky).
Po ádal Moravský klub filatelist . POB 20, 790 70 Javorník u Jeseníku.
Kašetem a jeho barvou jsou rozlišeny zásilky:
Praha - Wien (kašet erný)
Praha - Wien (UNO) (kašet ervený)
Wien - Praha (kašet modrý)
Wien (UNO) - Praha (kašet ervený)

Neprodejné
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31.7.2010, balonová pošta Jarom v rámci akce Balonové nebe v Hradci Králové.
Pošta byla p ijata poštou Hradec Králové 2. Vlastní start se vzhledem k po así
uskute nil u Jarom e. Druhým razítkem na zásilce je razítko Jarom 1.
Všechny zásilky let ly na palub balónu OK 0022 pilotovaném Janem Fischerem.
Celkem bylo p epraveno 134 zásilek. (z ejm d sledek malé informovanosti filatelist ).
11.2.2010, let. p eprava pošty Praha - Vancouver, odlet s. výpravy na OH
Vancouver
Po ádal Olymsport (p edem neoznámeno)
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VH - estný diplom
p ebírá ing. Zicha.

VH - Losování
tomboly.

Neprodejné

Kopírování a další ší ení povoleno

