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Čas kvapí a jsme za čtvrtinou roku 2012. Takže s odstupem přinášíme
informace z valné hromady - zprávu předsedy klubu o činnosti v uplynulém
roce 2011 a přijaté usnesení z členské schůze. Mimo řady jiných bodů
musíme uvést jednání o sloučení s klubem 06-101 Merkur, která byla
uzavřena na únorové schůzi výboru a na valné hromadě předloženo
sloučení ke schválení. Současně přinášíme informace o hlavní letošní akci a
činnostech s ní související – jedná se o
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Valná hromada klubu:
Zpráva o činnost v r. 2011
Posláním KF je sdružovat zájemce o filatelii tím, že:
1)

KF pořádá výměnné schůzky

V našem klubu pořádáme tři druhy různých setkávání filatelistů.
A) Pravidelné nedělní schůzky, konané v KOMETA PUBU na Kounicové: (zaj. Herman,)
počet
40, návštěvníků
1027, počet stolů
267
Schůzky při aukci jsou lepší, termíny jsou posunuty na 9,30hod z důvodů hostitele.
B) Celostátní burzy v klubu MK na Vlhké: (Herman, a další)
počet
3, návštěvníků
235,
stolů
86
C) Velké veletržní setkání: 6.ročník ve dnech 7.-9.4.2011 v hale A3 (zaj. Kloubec a další)
Setkání se tradičně uskutečnilo v sále Morava. Účastnili se ho zájemci z ČR, Slovenska,
Německa, Rakouska, Maďarska, Polska a Litvy.
počet stolů
286
(o 80 méně) 143 +143 stolů – platili oba dva dny
účast
766 návštěvníků (o 15 více)
pořadatelé
Kloubec + 163 členů
výstavka
Napoleon a jeho doba od Jaroslava Dvořáčka
Mládež měla tradičně vstup zdarma – rozdávali jsme jim malé balíčky známek, které připravil
vedoucí akce.
Tradičně se této akce zúčastnila delegace ze spřáteleného klubu filatelistů z rakouského
St.Pöltenu. V odpoledních hodinách se uskutečnilo pracovní setkání zástupců klubů za
přítomnosti náměstka primátora Ing.Olivera Pospíšila. Tato akce se uskutečnilo za přispění
Jihomoravského krajského úřadu.
V roce 2011 započala a v současnosti probíhá příprava nového veletržního setkání 20.-21.4.
2012.
2)
KF organizuje kolování
V roce 2011 byly vyúčtovány 4 výběry, (což je o 1 méně) v celkové částce 4942,-Kč. Zde jsou
rezervy a je potřebí, aby členové nabízeli své přebytky.
Hodnotíme-li léta uplynulá tak bylo od roku 1997 do konce roku 2011 bylo při 281 výběrech
prodáno za 367 123,-Kč a výnos klubu byl přes 15 tisíc Kč. Kolování za tuto dobu zabezpečuje
pan Jiří Kloubec, který každý pátek v klubovně umožňuje prodej a příjem materiálu.
3)
KF pořádá pravidelně aukce
Pořádání je již dlouhodobě tradiční. Uskutečnilo se 10 plánovaných aukcí.
bylo podáno
959 položek
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bylo prodáno 504 položek prodejnost 52,55 % v ceně 32792,- Kč
Klesá nabídka položek, kde by bylo možno další expanze. Vybízíme všechny členy, aby zde
uplatnili své přebytky. Při aukcích pracovali zejména pánové Bohdal Zicha, Mgr.Valentýn Schiebl,
Milan Ošmera, Inf.Alois Rafaj a RNDr.Zdeněk Okáč.
4)
KF umožňuje vzdělávání členům
Provádíme různými způsoby – především:
A) Vede a doplňuje knihovnu KF a zajišťuje půjčování filatelistické literatury pro studium (Švehla)
v roce 2011 byl přírustek 6 nových publikací – jen nákupem nových
půjček katalogů z knihovny
125 ks
půjček ostatní literatury
8 ks
B) Výstavky při klubových akcích
na výstavním panelu v klubovně se vystřídaly čtyři náměty:
Program Apollo (Herman)
Sokolské slety (Herman)
Měnová reforma (Herman)
pořádáním výstavek při klubových velkých burzách
- uskutečnily se tři výstavky (Jehlička + Herman + Němeček)
již zmíněná výstavka při velkém veletržním setkání Napoleon od pana Dvořáka
C) Vydáváním klubových informací (Punčochář)
celkem byly vydány tři zpravodaje
zabezpečuje se tím nejenom informovanost členů o dění v klubu, ale bývají tam
zařazovány aktuální informace z filatelistické a poštovního dění
D) zabezpečujeme e-mailové zprávy členům, kteří vlastní elektronickou poštovní schránku
(Nevosád)
celkem byly zprávy zasílány 83 členům i nečlenům klubu
počet zpráv za rok 7
E) Na portálu FILABRNO.NET je záložka klubu filatelistů A.Muchy (Punčochář)
Pravidelně obhospodařovaná stránka obsahuje historii klubu, jsou zde vyvěšeny klubové
zpravodaje a aktivity, které klub připravuje. Webové stránky klubu měly v minulém roce 743
návštěv. Návštěvy se týkaly hlavně zpravodaje klubu (1200x), knihovny (597x) a organizačního
řádu klubu.
5)
KF umožňuje svým členům doplňování sbírek
Kromě již výše zmíněných aktivit související s pořádání výměnných schůzek, burz, aukcí a
kolování je v této oblasti nezastupitelná činnost novinkové služby. Pro členy ji zabezpečuje člen
našeho klubu pan Ronald Baru. Ve vlastní filatelistické prodejně vydává denně novinky českých i
slovenských poštovních známek a také zabezpečuje výběr příspěvků SČF. Pan Baru spolu s
JUDr.Pavlem Matouškem zpracovávají pravidelně členskou evidenci. Z ní plyne, že v roce 2011
jsme měli 204 platících členů SČF a řádově deset neplatících.
6)
KF přibližuje filatelii ostatním
V této části naší činnosti jsou důležité především:
A) Výstavy, které jsme uspořádali pro veřejnost:
Kromě již zmíněných výstavek při veletržním setkání, výstavek v klubu a výstavek při
celostátních burzách jsme v roce 2011 instalovali výstavku v prostorách zámku v Letovicích. V
předpokoji svatebního apartmánu byl nainstalován exponát pana Sobotky o přírodě. Tento
exponát shlédli návštěvníci zámku v počtu asi 500 lidí.
B) Člen našeho klubu Jan Herman uspořádal mimo Brno propagační výstavku v Morašicích na
Znojemsku.
7)
Výstavní činnost klubu
Čtyři naši členové se v roce 2011 zúčastnili jediné soutěžní výstavy pořádané SČF ve Vysokém
Mýtě. Účast našich členů byla vynikající. Výstava měla dvě úrovně – premiérovou část a národní
část.
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Na výstavě premiéra vystavoval:
Ing. Škaloud a získal zlato a Ing. Příkazský, rovněž zlato
Na národní výstavě vystavovali:
Ing Škaloud (2x) PZ a VS, Ing Bláha VZ +cena, Ing Punčochář (2x) VPZ + cena a v literatuře VS
V roce 2011 klub uspořádal pouze propagační výstavky o kterých byla již řeč. Klub neuspořádal
žádnou soutěžní výstavku s tím, že počítal s přípravou BRNA 2013. Bohužel jednání o přípravě
této výstavy skončili a KF AM musel v listopadu 2011 odříci letitou rezervaci termínu na
brněnském výstavišti. Důvodem je absolutní nezájem české pošty, která není ochotna založit
financování výstavy.
V loňském roce jsem Vám předložil stručnou rekapitulaci vývoje této kauzy.
V letošním roce počítáme s propagační výstavkou v rámci oslav 90.výročí klubu v zámečku v
Řečkovicích. Vyzýváme tímto všechny členy, kteří jsou schopni umožnit vystavení ukázek ze
svých sbírek, aby se přihlásili vedení KFAM.
8)
KF udržuje družební styky s jinými filatelistickými spolky
Již mnoho let udržuje náš klub družební kontakty s klubem filatelistů v St. Pöltenu. V loňském
roce se uskutečnily dvě setkání. Prví byla návštěva delegace a členů klubu ze St. Pöltenu na
veletržním setkání 9.4., kdy se členové zúčastnili výměnné schůzky a mezi vedením klubu a
zástupci výboru KF AM proběhlo jednání a společný oběd, o kterém jsem se zmiňoval v
předchozí části zprávy. Podzimní setkání zástupců klubů v St. Pöltenu se bohužel z důvodů
nevyhovujícího termínu pro naši delegaci neuskutečnilo. V letošním roce se naše setkání
uskuteční při veletržním setkání a poté při oslavách našeho výročí klubu. I nadále budeme v této
činnosti pokračovat.
9)
KF a výchova mladých filatelistů
Klub filatelistů má dva vedoucí KMF pana Šotta a Meitnera. Oba kroužky vyvíjejí odbornou
filatelistickou činnost. V kroužku pana Šotta, který jej vede v ústavu pro postižené děti pracuje 5
mladých filatelistů a v kroužku druhém pracuje jeden mladý filatelista.
Pro širší kolektiv mladých filatelistů uspořádali naši členové, kteří tvoří i vedení oblastní komise
mládeže SČF oblastní kolo 38. ročníku Filatelistické olympiády mládeže. Díky aktivitě členů
našeho klubu (pana Hermana a Ing. Punčocháře) se akce uskutečnila pro všechny KMF z
jihomoravské oblasti v Brně na Cejlu.
V klubovně KF AM se nepravidelně schází i vedení oblastní komise mládeže.
10)
KF má svoji vnitroklubovou činnost
Ta se především projevuje ve schůzové činnosti. V průběhu roku se výbor klubu sešel 11 x.
Celkem bylo na schůzích uloženo 66 dílčích úkolů, přidělených konkrétním členům, které byly
sledovány až k jejich splnění.
Výbor pracoval ve zvoleném složení:
Jiří Dostál
Miroslava Henešová – pokladník
Jan Herman
Jaromír Hvižď- tajemník
Jiří Kloubec – vedoucí kolování
Ing.Ladislav Klusáček, CSc. - zapisovatel
JUDr.Pavel Matoušek
Ing.František Němeček
Ing.Zdeněk Nevosád, CSc.
RNDr.Zdeněk Okáč - předseda
Ing.Jaroslav Punčochář - místopředseda
Ing.Alois Rafaj
Ing.Vladimír Švehla, Ph.D. – hospodář, knihovník
Ing.Bohdan Zicha – místopředseda
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Revizní komise:
Ivo Rotter
Ctibor Mihla
Ing. Milan Ošmera

Schůzí výborů se účastnila vždy většina členů, takže schůze byly vždy usnášení se schopné.
Revizní komise pracovala samostatně a její předseda se pravidelně zúčastňoval výborových
schůzí s hlasem poradním.
Každý člen výboru dostal konkrétní oblast své činnosti, které se v průběhu roku věnoval.
Hospodář klubu Ing. Vladimír Švehla provedl inventarizaci klubového majetku. Zpráva o
inventarizaci je k nahlédnutí v klubovně jako příloha z jednání dnešní valné hromady. Ze zprávy
je zřejmé, že výstavní zařízení klubu je soustředěno již na jednom místě v Troubsku. V prosinci
byla provedena nejen inventura, ale i fyzická kontrola všeho svezeného výstavního materiálu. Na
této akci, kdy byla provedena detailní inventarizace výstavního zařízení se podíleli Jiří Dostál,
Jaromír Hvižď a Zdeněk Okáč. Výsledkem inventarizace je, že vlastníme 50 rámů schopných na
vystavení a přes padesát dalších rámů, kterým chybí spojovací materiál. Skel je 53 kusů a tedy
na výstavce v Řečkovicích jsme schopni představit asi 50 ploch s exponáty.
Klub zabezpečuje prostřednictvím pana Němečka, Hermana a Kloubce vývěsku na Brně – 1 na
Poštovské ulici. Pan Němeček zároveň vede a doplňuje kroniku klubu, která bývá k dispozici i na
propagačních výstavkách. Tím je zaručeno i archivování všech aktivit KFAM.
Ing.L. Klusáček jako zapisovatel KF zpracovává zápisy z výboru, které jsou k dispozici pro
všechny členy v klubovně.
V loňském roce pracovala ve funkci pokladní paní Miroslava Henešová. Vzhledem ke své složité
rodinné situaci musela odmítnout další spolupráci s klubem a rokem 2011 tak ukončila funkci
hospodářky. Její zprávu o hospodaření a plán finančního čerpání na rok 2012 bude na dnešní
schůzi přečtena. Podařilo se zajistit novou pokladní, která již klubové hospodaření s financemi
převzala. Je jí paní Helena Hanáčková, která bude vykonávat tuto funkci.
Revizní komise pod vedením p. Rottera prováděla pravidelně revize pokladny a pokladních
dokladů a referovala o svých závěrech na výborových schůzích. Revizní zpráva za celý rok bude
v dalším jednání přednesena.
V loňském roce se na nás obrátila ČP v jejichž prostorách se KF v podnájmu nachází s tím, že se
budeme muset přestěhovat do jiných prostor v téže budově. Realizace tohoto kroku zatím
nenastal, neboť ČP musí vyřešit finanční a další zabezpečení přesunu celé pošty Brno 1. Je však
pravděpodobné, že k tomuto kroku dojde v průběhu letošního roku.
Na přelomu roku 2011 a letošního roku se sešli zástupci brněnských klubů filatelistů KF 06-101
Merkur a KF 06-22 Alfonse Muchy. Cílem bylo ukončení činnosti klubu Merkur a převzetí jejich
členů za členy našeho klubu. Na minulé výborové schůzi se výbor rozhodl, aby na dnešní valnou
hromadu bylo předložen návrh na převzetí zbývajících členů KF 06-101 MERKUR do našeho
klubu. Zároveň dne 11.2.2012 byly předány insignie klubu MERKUR na sekretariát SČF. O této
akci byl pořízen záznam, který obdržely oba jmenované kluby. Zároveň dnes výbor KF AM
předkládá valné hromadě návrh na kooptaci člena výboru klubu MERKUR, novinkáře a
hospodáře Ing. Pavla Švehly za náhradníka výboru KF AM.
11)
Zastoupení KFAM ve svazových orgánech
Klub filatelistů AM je součástí Svazu českých filatelistů. Velikostí své členské základny se staví
na první místo mezi ostatními kluby filatelistů. Tomu odpovídá i zastoupení ve vrcholných
orgánech SČF.
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Tři členové našeho KFAM byli v roce 2010 zvoleni a pracují v předsednictvu SČF. Jedná se o
JUDr. Pavla Matouška, RNDr.Zdeňka Okáče a Ing. Jaroslava Punčocháře. První dva jmenovaní
jsou i členové devíti členného výkonného výboru SČF. Takovéto zastoupení ve vrcholných
orgánech žádný další klub filatelistů v republice.
Čtyři členové KFAM jsou angažováni v komisi jurymanů SČF. Jsou to František Dvořáček,
Jaromír Hvižď, Ing.Ladislav Klusáček, CSc. a RNDr.Zdeněk Okáč. V rámci jurymanské komise
jsou začleněni do sekce mladých filatelistů a sekce námětové. V roce 2011 pracoval RNDr.Okáč
jako tajemník jury při výstavě V.Mýto.

12)
-

Záměry činnosti na rok 2012
připravit důstojný průběh oslav 90.výročí KFAM,
zajistí pravidelné výměnné schůzky KFAM v Kometa – pubu,
měsíčně uspořádat sálovou aukci,
zorganizovat veletržní setkání sběratelů
podle možností ČP zabezpečit přesun klubovny do nových prostor,
rozesílat nadále informace členům pomocí e-mailů,
pokračovat v tvorbě www stránek klubu,
pokračovat ve spolupráci s družebním rakouským klubem a pozvat je na oslavy,
RNDr.Zdeněk Okáč
Předseda KF AM v Brně, člen VVSČF

USNESENÍ valné hromady KF 06-22 A. Muchy dne 15.2.2012
Valná hromada KF 06-22 Alfonse Muchy v Brně:
1.
S c h v a l u j e:
program valné hromady, zapisovatele Ing.L.Klusáček a ověřovatele zápisu Ing.A.Rafaje
zprávu o činnosti KF za rok 2011 přednesenou RNDr.Zdeňkem Okáčem
přestup zbývajících členů KF 06-101 MERKUR do našeho klubu
zprávu o hospodaření za rok 2011 přednesenou panem Josefem Sobotkou
plán a zaměření další činnosti klubu filatelistů A.M. v roce 2012 včetně finančního plánu
kooptaci jako náhradníka výboru klubu pana Ing. Pavla Švehlu
2.
-

Bere na vědomí
zprávu revizní komise o kontrole hospodaření za rok 2011
informaci o zastavení příprav Evropské výstavy BRNO 2013

3.
-

Ukládá
výboru připravit akce k oslavě 90-letého výročí založení klubu,
všem členům pomoci při organizování a průběhu výstavky klubu v Brně Řečkovicích
výboru zabývat se diskusními příspěvky z této valné hromady,
výboru klubu dále provozovat www stránky, mailovou poštu členům a vydávat informace
klubu,
předsedovi KF informovat o průběhu a závěrech jednání VH klubu nadřízené složky SČF,
všem členům klubu aktivně napomáhat výboru v plnění úkolů a usnesení orgánů klubu,
výboru zajistit pravidelné výměnné schůzky a aukce pro členy KF AM,
všem členům klubu pomoci při zabezpečení „Veletržního setkání sběratelů 2012“
pokračovat ve spolupráci s družebním klubem filatelistů v St.Pöltenu.
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Oslavy 90. výročí vzniku našeho klubu
Středobodem oslav bude nesoutěžní filatelistická výstava pořádaná od 1. do 10. června. Je
uspořádána ve spolupráci s ÚMČ Brno-Řečkovice a uskuteční se ve výstavních prostorách
zámku v Řečkovicích. V rámci oslav proběhne setkání se zástupci města a regionu a se zástupci
partnerského rakouského klubu Briefmarkensammler-Verein St. Pölten.
Klub tak chce
prezentovat svou historii i činnost a rakouským přátelům to rozšířit i o seznámení s městem
Brnem.
K výročí klubu budou vydány informační i filatelistické materiály:
- almanach s podrobnou historií klubu
- příležitostné razítko (pošta 621 00 Brno 21)
- příležitostná RSČK (pošta 621 00 Brno 21)
- ČP s.p. vydá k výročí klubu pamětní list
- celinová dopisnice s přítiskem
Plakát k akci je přetištěn na poslední straně Zpravodaje.

Sběratelská setkání v Brně – 2012:
5. května
12. května
13. května
2. června
9. června
10. června
8. července
12. srpna
25. srpna
8. září
29. září
6. října
20. října
27. října
10. listopadu
24. listopadu
1. prosince
15. prosince

Neprodejné

Orbis Pictus, burza pohlednic
Baru, různé obory
Internetové vetešnictví a antikvariát,
různé obory
Orbis Pictus, burza pohlednic
Baru, různé obory
Internetové vetešnictví a antikvariát,
různé obory
Internetové vetešnictví a antikvariát,
různé obory
Internetové vetešnictví a antikvariát,
různé obory
Orbis Pictus, burza pohlednic
Baru, různé obory
Orbis Pictus, burza pohlednic
KF A. Muchy
Orbis Pictus, burza pohlednic
Baru, různé obory
Baru, různé obory
Orbis Pictus, burza pohlednic
KF A. Muchy
Orbis Pictus, burza pohlednic

Klub MK Vlhká 21, od 7.30 do 11,00hod.hod.
Klub MK Vlhká 21, od 7.00hod.
Dělnický dům, Klajdovská 28 od 8,00hod.
Klub MK Vlhká 21, od 7.30 do 11,00hod.hod.
Klub MK Vlhká 21, od 7.00hod.
Dělnický dům, Klajdovská 28 od 8,00hod.
Dělnický dům, Klajdovská 28 od 8,00hod.
Dělnický dům, Klajdovská 28 od 8,00hod.
Klub MK Vlhká 21, od 7.30 do 11,00hod.hod.
Klub MK Vlhká 21, od 7.00hod.
Klub MK Vlhká 21, od 7.30 do 11,00hod.hod.
Klub MK Vlhká 21, 8,00-12.00hod.
Klub MK Vlhká 21, od 7.30 do 11,00hod.hod.
Klub MK Vlhká 21, od 7.00hod.
Klub MK Vlhká 21, od 7.00hod.
Klub MK Vlhká 21, od 7.30 do 11,00hod.hod.
Klub MK Vlhká 21, 8,00-12.00hod.
Klub MK Vlhká
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Připravované výstavy
Euregia Egrensis, Schleiz 2012, Německo, 27.-29. dubna 2012, Wiesentalhalle, nár. komisař Jiří
Sedlák Také třída mládeže
Lidice 2012, národní výstava pošt. známek + výstava Premiera, 20. -23.9. 2012, uzávěrka
přihlášek 30.4.2012, Na obou výstavách i třídy mládeže
OSTROPA 2013, 18. -28.4.2013, česko-německá výstava poštovních známek, Oblastní galerie
Vysočiny, Jihlava
Salon du Timbre 2012, Parc Floral, Paříž, 8-17. června 2012, (FIP a FEPA)
Indonesia 2012, světová výstava, 18.-24.6.2012, Také třída mládeže
Mezinárodní výstava Filatelistické literatury "IPHLA 2012" v Mohuči, 2.-4. listopadu 2012.
Světová výstava pošt. známek AUSTRALIA 2013, 10.-15. května 2013, nár. komisař Vít Vaníček
Světová výstava pošt. známek Thailand 2013 (Thajsko), Srpen 2013, nár. komisař B. Helm

Aerofilatelie v r. 2011
Díky iniciativě KF z Javorníku u Jeseníku vznikla 2.5.2011 jubilejní letecká pošta:

Letecká pošta Vídeň – Praha, 50 let linky AUA (OSN)

Letecká pošta Vídeň – Praha, 50 let linky AUA

Letecká pošta Dusseldorf – Praha, 50 let linky AUA

Letecká pošta Dusseldorf – Vídeň, 50 let linky AUA

Neprodejné
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Letecká pošta Praha – Dusseldorf, 50 let linky AUA

Letecká pošta Praha – Vídeň, 50 let linky AUA

Letecká pošta Vídeň – Dusseldorf, 50 let linky AUA

Letecká pošta Praha – Vídeň, 50 let linky AUA (OSN)

Rakouští filatelisté si nechali natisknout k této
příležitosti i známku.
Takž ještě jednou pošta Vídeň – Praha, ale jinak
upravená (výřez)

Dvě setkání v Brně
21. dubna se uskutečnilo veletržní setkání. Ovšem mimo to se zde uskutečnilo i setkání
společnosti Olymsport a proběhlo zde slavnostní setkání členů sekce známkových zemí Ruska
(SSZZR) ke 45. výročí vzniku sekce.
Společnost Olympsport vydává ke svým setkáním dopisnice s přítiskem a připravuje k nim i
příležitostný výplatní otisk. Vzhledem ke špatným zkušenostem s kvalitou orážecích strojků
v Brně, letos výplatní otisk zorganizovala už v Praze.
Setkání SSZZR bylo spojeno s uspořádáním propagační výstavky na lékařské fakultě MU.
Výstavka trvala týden (21.4 – 27.4) a na cca 17 plochách předvedli členové sekce ukázky ze
svých sbírek.
Neprodejné
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Připravovaná příležitostná razítka a nálepky

Neprodejné
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