(p. . 62)
Redakce: J.Pun ochá

íslo 2/2011 – srpen

Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn , Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913
E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm
Út: 16 00-18 00 hod KMF
St: 10.00-15.00 hod sekretariát; Pá: 14 00-17.00 hod l. kolování

Výstav je v posledních letech nemnoho a proto je škoda je
nenavštívit. Zveme všechny filatelisty na spole nou
1. esko–slovenskou výstavu ve Vysokém Mýt .
Další informace na internetu: http://csvystava.blogspot.com

Neprodejné

Kopírování a další ší ení povoleno

Klubový zpravodaj pro leny KF A. Muchy v Brn

1922 (1919) – 2011 - 2 -

OBSAH:
Informace z Veletržního setkání 2011
Velké vým nné burzy v Brn
Zm ny ve vedení S F
Mimo ádná VH
St hování klubovny
Oslavy 90 let klubu v r. 2012
Veletržní setkání 2012
Celostátní kolo FO mládeže a úsp ch Jižní Moravy
P ipravované výstavy, zá ijové aukce a mimobrn nská sb ratelská setkání
Emisní plán eské pošty na letošní rok 2012
P ipravovaná p íležitostná razítka a nálepky

V DUBNU SE ÚSP ŠN USKUTE NILO JIŽ 6. VELETRŽNÍ SETKÁNÍ
Celkem bylo prodejci obsazeno 286 stol .
Slušná byla i návšt vnost. Veletržní setkání
bylo i p íležitostí k setkání s našimi partnery z
rakouského St. Pölten. Za BSV p ijela 9. dubna
do Brna
ty lenná delegace. Sou asn
uspo ádali rakouští kolegové zájezd o 30
ú astnících.
Tentokrát dostalo VS i oficiální návšt vu
domácí. Za magistrát m sta Brna navštívil
veletržní setkání nám stek primátora Ing. Oliver
Pospíšil, který se zú astnil esko-rakouského
setkání.
Novinkou tohoto ro níku VS byla ú ast
mincovny z Kremnice s oblíbenou ražbou
žeton .

VELKÉ VÝM NNÉ BURZY V BRN
10. zá í

Klub fil. 06-101 Merkur

klub MK Vlhká 21, dopoledne

1. íjna

KF A. Muchy

klub MK Vlhká 21, 8,00-12.00hod.

5. listopadu

Klub fil. 06-101 Merkur

klub MK Vlhká 21, dopoledne

12. listopadu

Baru

Klub MK Vlhká 21, od 7,00

3. prosince

KF A. Muchy

klub MK Vlhká 21, 8,00-12.00hod.
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28.5.2011 - ZM NY VE VEDENÍ S F
V pr b hu kv tna t.r. rezignoval na svoji funkci dlouholetý p edseda S F Ing. Lumír
Brendl.
Z toho d vodu bylo na 28. kv tna svoláno mimo ádné jednání p edsednictva, kde
byli voleni noví elní funkcioná i S F:
Do ela S F byl zvolen Ing. Walter Müller
Místop edsedou pro vnitrosvazovou innost byl zvolen Ing. Ji í Sedlák
Výkonný výbor S F byl dopln no o Ing. Juliuse Cacku
Do p edsednictva S F byl zvolen pan Václav Kopecký

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.

MIMO ÁDNÁ VH KLUBU
Po VH z února t.r. byl p ipomínkován bod usnesení o vytvo ení OS Klub filatelist
Alfonse Muchy. Vzhledem k tomu, že podle pracovník MV docházelo k právní kolizi,
uskute nila se 26. ervna mimo ádná VH, která vypustila tento bod (první odrážka bodu
3 usnesení z 16.2.2011). Klub KF 06-22 tedy z stává v p vodní podob .

ST HOVÁNÍ KLUBOVNY
V rámci provozních zm n v objektu P na Orlí budou v p ízemí, kde je klubovna,
z ízena pracovišt pro ve ejnost. Z toho d vodu budeme muset p est hovat klubovnu.
Našt stí to bude jen v rámci budovy, i když do vyššího podlaží. Podrobnosti vám
sd líme, až bude st hování aktuální a umíst ní klubovny jasné.

OSLAVY 90 LET KLUBU
P íští rok bude mít náš klub kulatiny. Uplyne 90 let od založení p ímého p edch dce vzniká filatelistický klub ”Spolek brn nských sb ratel pošt. známek”. Toto výro í
bychom cht li p ipomenout n kolikerým zp sobem.
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a) Výstava k 90-ti let m našeho klubu
K této p íležitosti bude v ervnu 2012 uspo ádána nesout žní výstava poštovních
známek len KF Alfonse Muchy a jeho p íznivc . Kdo by cht l prezentovat sv j
exponát nebo ást sbírky (exponáty nemusí odpovídat obsahem ani rozsahem
výstavním ád m), m l by se p ihlásit v klubovn , nebo na burze n kterému z
p ítomných
len
výboru. Výstava se uskute ní na Záme ku v e kovicích.
b) Setkání se zástupci partnerského BSV St. Pölten
c) Vydání almanachu o historii klubu
d) Propagace v elektronických i papírových médiích
e) Vydání vhodného filatelistického materiálu

e kovický zámek

VELETRŽNÍ SETKÁNÍ 2012
Pro p íští rok byl stanoven termín pro veletržní setkání na dny 20. a 21. dubna 2012.
Místo konání je tradi ní pavilon A3 brn nského výstavišt .

CELOSTÁTNÍ KOLO FO MLÁDEŽE
Aspo stru n z mládežnické filatelie.
Po oblastním kole filatelistické olympiády (konalo se v Brn ) se uskute nilo v Brandýse
nad Orlicí kolo celostátní.
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Pot šitelné je, že výprava z Jižní Moravy obsadila elná místa.
3 x první a 1 x druhé místo!!! (celkem se sout ží ve ty ech kategoriích)
Zasloužili se o to mladí filatelisté ze Znojma (M. Sedláková, D. Kacetlová a A. Zoufalá) 2
x první a 1 x druhé místo) a Pavlína Ondrejková z Vl nova (KMF Zlín). Ta ke svému
vít zství v kategorii B, p idala i 2. místo v hodnocení nejlepšího mládežníka za rok 2010
a v sout ži o nejlepší elektronický exponát rovn ž vyhrála.

P IPRAVOVANÉ VÝSTAVY DOMA I N KTERÉ ZAHRANI NÍ
Euregia Egrensis, Schleiz 2012, N mecko, 27.-29. dubna 2012, Také t ída
Wiesentalhalle, Schleiz, uzáv rka p ihlášek 15.11.2011, nár.
mládeže
komisa Ji í Sedlák
Lidice 2012, národní výstava pošt. známek + výstava
Premiera, cca zá í 2012

Sou asn
Celostátní
výstava
mládeže

Sv tová výstava pošt. známek AUSTRALIA 2013
10.-15. kv tna 2013
Sv tová výstava pošt. známek Bangkok 2013 (Thajsko)
Srpen 2013

VYŠLY SVAZOVÉ INFORMACE . 3/2011 – ZE SRPNA
Jsou k nahlédnutí v klubovn , nebo si je lze p e íst na internetu na stránkách S F nebo
i na stránkách www.filabrno.net

V ZÁ Í PO ÁDANÉ AUKCE:
Valenta-Flaška, písemná, 9.9.2011
Ji í Majer, sálová 17.9.2011; písemná a on-line 24.9.2011
Burda, písemná, 21.9.2011

MIMOBRN NSKÁ SB RATELSKÁ SETKÁNÍ 2011:
Vyškov: ned le 16. 10.2011, Besední d m Vyškov, Jana Šoupala 4, 8.00-11.00hod.
Havl. Brod: Burzy KS: 17.9.,15.10.,19.11., 17.12.; KD Ostrov 7-12 hod.
Pardubice: 27.8., 12.11.
Prost jov: Každou druhou ned li v m síci, 8-12 hod. D m služeb, Olomoucká ul.
Zlín: Bleší trhy každou poslední ned li v m síci, 7 hod., Svit 32b u mrakodrapu.
Ž ár nad Sázavou: 8.10
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