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Valná hromada klubu - 16.2.2016
VH se konala 16. února 2016. Oproti předchozím letům se změnilo místo konání. VH se
uskutečnila v Kometa Pubu na Kounicově 22 v salonku.
Celkově se zúčastnilo 24 členů, což není mnoho. Hostem valné hromady byl tajemník
SČF, Ing. Julius Cacka.
Valnou hromadu vedl místopředseda klubu Ing. Nevosád.
Nejrozsáhlejším příspěvkem byla zpráva předsedy dr. Okáče. Zabýval se v ní činností
klubu v roce 2015 a plánem na letošní rok. V prosinci 2015 měl klub 152 členů.
V dalším je výběr z této obsáhlé zprávy:
I) Výměnné schůzky
A) Pravidelné sobotní schůzky, konané v KOMETA PUBU na Kounicově ulici.
Zajišťuje J. Herman
Počet schůzek
38, návštěvníků 920, počet stolů
146
Prakticky stejné počty jako v r. 2014. Finančně celkově: ztráta 184Kč.

B) Celostátní burzy v klubu MK na Vlhké:
Honza Herman spolu s dalšími členy výboru (Milan Ošmera, Okáčovi a další).
Počet 3,

návštěvníků 150 (o 87 méně než v r.2014), stolů

56

Ztráta z těchto tří burz byla 2101,- Kč. Velký pokles zájemců neumožňuje již provozovat
tuto akci v tak velikých prostorách, které jsou navíc již zbytečné. To je hlavní důvod
přesunu této akce. Po letech, kdy probíhaly v prostorách klubu MK Vlhká 21, jsme byli
nuceni i tuto celostátní výměnnou schůzku přesunout do nových prostor. V letošním roce
se budou konat ve všech prostorách KOMETA PUBU na Kounicově ulici, kde (jak
doufáme) bude finanční situace mnohem příznivější.
Ze statistiky je patrné, že v posledních osmnácti letech pravidelné sobotní (dříve nedělní)
schůzky mají trvale sestupnou tendenci jak v počtu osob tak i samozřejmě vybraného
vstupného. Dramatický je i pokles na celostátních výměnných schůzkách. To zcela
obráží i celkovou situaci ve svazu českých filatelistů, kde počet členů neustále klesá.
C) Veletržní setkání sběratelů: 10.ročník ve dnech 17. - 18.4.2015 v hale pavilónu A3
Na celé akci zapracovali členové výboru a členové klubu i nečlenové. Jmenujme: Jiří
Kloubec – hlavní pořadatel, Baráček, Dostál, Drdla, Hanáčková, Herman, Hvižď,
Kloubcová, Kudrna, Okáč M., Okáč Z., Okáčová, Petrás, Punčochář, Švehla P,
Zicha.Setkání se tradičně uskutečnilo v sále Morava.
Zúčastnilo se ho 39 vystavovatelů (o 17 méně) z ČR, Slovenska, Rakouska, Francie,
Chorvatska, Litvy, Polska, a Velké Británie. Prodejci obsadili 164 stolů (tj. o 52 méně než
2014). Na setkání zavítalo celkem 379 platících návštěvníků (o 51 méně). Setkání se
neobešlo bez malé filatelistické prezentace. Letos to byla ukázka ze sbírky
„Korespondence z koncentračních táborů“ Mgr. Valentina Schiebla. Výstavku doplnila
ukázka ze sbírky Jiřího Kloubce „70. výročí osvobození Brna“. Jako každoročně přijíždí
na akci delegace rakouského klubu. Ostr.Mgr.Helmut Kogler (předseda klubu), Ing.Ernst
Braun (místopředseda), Albert Gulas a Helmut Holzer – Söltner. Za naši stranu
RNDr.Zdeněk Okáč, Jaromír Hvižď, Jiří Kloubec, Marie Kloubcová, Jiří Dostál a Ing.
Pavel Švehla.
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Z vyhodnocení této akce ve výboru klubu vyplynulo pro další roky konání této akce
několik závěrů. Tak především je zcela jasné, že druhý den akce (sobota) je stále
problematičtější. Z tohoto důvodu jsme na letošní rok (2016) přistoupili na jednodenní
akci a v současnosti probíhá příprava nového veletržního setkání tentokrát jednodenního
v pátek dne 8. dubna 2016.
II) Klubové kolování (Ing. Pavel Švehla)
V roce 2016 byly vyúčtováno celkem čtyři výběry v celkové částce 4222,-Kč. Klubové
kolování se tradičně odehrává v klubovně KF každá čtvrtek od 14:00 do 16:00. Výtěžek
za rok byl pro klub 132,- Kč. I když, je objemem tato činnost malá, přesto má pro klubový
život svoje opodstatnění. Zvyšuje nabídku materiálu, který mohou členové získat.
III) pravidelně klubové aukce
Pořádání je již dlouhodobě tradiční. Uskutečnilo se 10 plánovaných aukcí. Všechny
aukce proběhly v řádných předem avizovaných termínech.
bylo podáno 1325 položek, bylo prodáno 657 položek prodejnost 50 %,
Těmito čísly zjišťujeme, že jsme aukce zvětšili oproti roku 2014 počty přijatých položek a
také výrazně navýšili finanční hodnotu prodeje. Přitom zůstala prodejnost na 50%. Při
aukcích pracovali zejména pánové Ing.Bohdan Zicha, Ing.Milan Ošmera, Ing.Alois Rafaj,
Martin Okáč, RNDr.Zdeněk Okáč, Jiří Dostál a Mgr.Valentin Schiebl.
IV) vzdělávání členů klubu
A) Knihovna KF a zajišťuje půjčování filatelistické literatury pro studium (Švehla Vl. a
další)
v roce 2015 byl přírůstek 5 nových publikací – nákupem nových knih. Celkový počet
knih, který vlastní KF je 998.
Výpůjček katalogů z knihovny 105 ks, výpůjček ostatní literatury
43 ks
Je trošku škoda, že literatury, kterou klub nabízí, využívá mizivá část členů. Vypůjčit si
mohou členové i nečlenové klubu vždy ve středu od 10:00 do 15:00 hodin a ve čtvrtek od
14:00 do 15:00 hodin. V případě dohody s odpovědnými členy výboru i v jinou
dohodnutou dobu.
Seznam knih je na internetových stránkách klubu a písemně k dispozici v klubovně.
V dalším uslyšíme, že seznam knihovny na www stránkách měl v roce 2015 537 návštěv.
Z praxe víme, že vypůjčovatelé tuto praxi znají a návštěvu v knihovně provádějí
z předem připraveného záměru konkrétní publikace. V současné době je k dispozici
přepis nosičů CD a DVD na počítač klubu, kde si ho mohou návštěvy prohlédnout.
B) Výstavky při klubových akcích
na výstavním panelu v klubovně se vystřídaly dva náměty (o výstavní panel se vzorně
stará pan Jan Herman):
- Madony na známkách (Herman)
- Novinky ČP (Herman)
pořádáním výstavek při klubových velkých burzách- uskutečnila se tyto výstavky:
- Ing.Pavel Švehla (Maďarsko 3x)
při veletržním setkání
- Mgr. Valentin Schiebl (Korespondence z koncentračních táborů)
- Jiří Kloubec (70. výročí osvobození Brna)
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C) Vydávání klubových informací (Punčochář)
Loni byly vydány dva zpravodaje klubu. Tím zabezpečujeme nejenom informovanost
členů o dění v klubu, ale bývají tam zařazovány aktuální informace z filatelistické a
poštovního dění. K dispozici jsou pro odběr členů v klubovně a v prodejně Baru (při
výdeji novinek). Informace jsou dále veřejně přístupné na webové stránce klubu.
D) zabezpečujeme e-mailové zprávy členům, kteří vlastní elektronickou poštovní
schránku (Nevosád)
Celkem bylo rozesláno 5 zpráv, které byly rozeslány na více jak 60 adres členům i
nečlenům klubu. Zprávy reagují na aktuální dění v KF a slouží k okamžitému informování
členů o nových skutečnostech. V této souvislosti žádáme všechny členy, kteří mají
mailové adres, aby je nahlásili členům výboru KF.
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
1046 návštěv. Návštěvy se týkaly hlavně zpravodaje klubu (136x prohlídek), seznam
knihovny (537x), terminář schůzek (208x), starší čísla Zpravodaje (více jak 800x) a další.
V) doplňování sbírek
Novinková služba. Pro členy ji zabezpečuje člen našeho klubu pan Ronald Baru. Ve
vlastní filatelistické prodejně na Dominikánské ulici č. 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.
Členská základna: v roce 2015 jsme měli 152 platících dospělých členů SČF a 5
mládežníků. Pokles členské základny je tedy proti roku 2014 18 dospělých členů.
K tomu musíme připočítat řádově deset neplatících (jsou to dva vedoucí KMF a
registrovaní příznivci klubu).
V registru členů KF je však přes 200 členů.
Odešli dlouholetí členové klubu neúnavní návštěvníci všech filatelistických akcí klubu
pánové Slavíček a Jan Střílek. Samostatně jmenovaným je pak nestor klubu 94. letý
pravidelný návštěvník našich akcí a vedoucí KMF pan Karel Šott. Tento svojí vitalitou
udivoval všechny kolem sebe, když ještě na jaře 2015 téměř pravidelně jezdil vlastním
autem na výměnné schůzky klubu.
VI) přibližuje filatelii ostatním
A) Výstavy, které jsme uspořádali pro veřejnost:
I/ Hlavní trvalá výstavka klubu v roce 2015 byla v prostorách zámku v Letovicích.
Vedení zámku nás požádalo o přemístění výstavy z předpokoje svatebního apartmánu
do nových prostor. Při třech pracovních návštěvách členů výboru klubu (Dostál, Herman
2x, Klusáček a Okáč 3x) jsme nainstalovaný exponát pana Josefa Sobotky o svatbách
přemístili o patro výše. Doplnili jsme expozici na jedenáct rámů a umístili v prostorách
obrazové galerie. Vzhledem k tomu, že rámy byly nyní oboustranně dostupné, byly
exponáty doplněny o dvě sbírky pana Sobotky a jedné pana Hermana. Celkem zde
máme exponáty: Svatební zvyky, Národní parky a Umění – Dürer od Josefa Sobotky a
Kosmonautika od pana Hermana. Vzhledem k dlouhodobému vystavení jsou vystaveny
barevné kopie albových listů. Pod výstavním sklem rámů není prakticky možné zjistit, že
se jedná o kopie exponátů. Naši výstavku shlédlo v roce 2015 asi 2000 návštěvníků
zámku.
II/ V říjnu 2015 jsme pro širokou veřejnost uspořádali ve spolupráci
s minipivovarem PEGAS netradiční akci. Přímo v prostorách restaurace hotelu PEGAS
byla na deset dnů instalována výstavka na téma „Pivo a známky“. Tato akce proběhla
plně ve finanční režii hotelu PEGAS a ve spolupráci s ČP. Na deseti výstavních plochách
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vystavil exponát na ústřední téma „Pivo na známkách“ pan Josef Sobotka. Exponát byl
doplněn nefilatelistickým materiálem propagující pivovar PEGAS i další. Ve spolupráci
s ČP byla při vernisáži v prostorách výstavy otevřena příležitostná poštovní přepážka
s příležitostným razítkem a R nálepkou. Na „mateřské poště“ – BRNO 10 ve Velkém
špalíčku byla k dispozici i příležitostná nálepka APOST. Ta byla tamtéž k dispozici (spolu
s R nálepkou a razítkem) po celou dobu trvání akce (od 10. do 25. října). Při vernisáži byl
v prodeji pamětní list, který při této příležitosti vydala Česká pošta. Ten byl v průběhu
dvou dní zcela vyprodán. Není bez zajímavosti, že jeho náklad byl pouze 400 kusů.
Pivovar PEGAS pak, jako svoji propagaci, objednal a prodával devítiblok známek
s přítisky. Ty zobrazovaly různé druhy piva, které vaří a další atributy zařízení.
K dalším aktivitám směrem k veřjnosti patří veřejnosti přístupná knihovna našeho
klubu. Skoro polovina výpůjček jde na vrub nečlenů KF. Konzultace našich členů
s nefilatelisty, kde jim individuálně otevíráme taje i záludnosti filatelie a dění ve filatelii.
Tuto funkci plní i webové stránky klubu a další stránky.
VII Výstavní činnost členů klubu
V roce 2015 proběhla v rámci svazu českých filatelistů jediná soutěžní výstava Chomutov
2015 (jako výstava 1. stupně (dříve národní). Na této výstavě vystavovali tři členové
našeho klubu celkem čtyři exponáty. Ve třídě poštovní historie získal Ing. Jiří Škaloud
velkou zlatou medaili a cenu. Ve třídě tematické získal Ing. Jaroslav Punčochář zlatou
medaili a cenu a ve třídě literatury za publikaci „Příležitostná razítka s leteckými motivy
z území Československa 1918-2012 pozlacenou medaili.
A ve třídě literatury získal i Ing. Jindřich Vomela za exponát „Monografie Černé hory“
velkou pozlacenou medaili a cenu.
VIII spolupráce s jinými filatelistickými spolky
Již dvacet let udržuje náš klub družební kontakty s klubem filatelistů v St. Pöltenu.
Letošní rok bude ve znamení oslavy tohoto jubilea. Nicméně v loňském roce proběhly
dvě akce. První byla již tradiční návštěva přátelského klubu na našem již 10. jubilejním
veletržním setkání. Čtyřčlenná delegace rakouského klubu se zúčastnila dne 17.4.2015
veletržního setkání, kde proběhl i pracovní oběd. Na něm jsme obdrželi pozvání na
třídenní kongres spřátelených klubů v St. Pöltenu. Rakouský klub má družbu (kromě nás)
i s kluby filatelistů ve Francii (Clichy), Německu (Heidenheim) a Begii (Saint Gilles), se
kterými se scházejí již 45 let pravidelně každý rok, Pokud se kongres koná v Rakousku
jsme přizváni i my. Delegace KFAM ve složení RNDr.Zdeněk Okáč vedoucí, Jiří Dostál,
Ing.Zdeněk Nevosád, CSc. a Ing.Vladimír Švehla Ph.D. odejela dne na třídenní
soustředění do St. Pöltenu.
IX výchova mladých filatelistů
Klub filatelistů měl v loňském roce dva vedoucí KMF pana Šotta a Hermana. Oba
kroužky vyvíjeli odbornou filatelistickou činnost. Bohužel, jak bylo již dříve řečeno, pan
Karel Šott loni před Vánocemi umřel. Kroužek tedy již nepracuje a ani pan Herman nemá
stálé mládežníky. Pokud by se někdo z členů klubu ujal mladých filatelistů KFAM po p.
Šottovi bylo by to vítané. Zájemci se mohou hlásit u kohokoliv z vedení klubu.
X vnitroklubová činnost
A) Vedení klubu – schůzová činnost
Nejvyšším orgánem v rozhodování klubu je valná hromada klubu neboli členská schůze.
Ta probíhá právě dnes. V průběhu roku pak klub řídí výbor klubu. Ten se schází
pravidelně každou druhou středu v měsíci. V roce 2015 se sešel 11 x.
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Členové výboru:
Ronald Baru, Jiří Dostál, Jan Herman, Jaromír Hvižď- tajemník, Jiří Kloubec (v prosinci
2015 z výboru odstoupil), Ing.Ladislav Klusáček, CSc. – zapisovatel, JUDr.Pavel
Matoušek, Ing.Zdeněk Nevosád, CSc. – místopředseda, RNDr.Zdeněk Okáč – předseda,
Ing. Milan Ošmera, Ing.Jaroslav Punčochář – místopředseda, Ing.Alois Rafaj, Ing.
Valentin Schiebl – čestný předseda klubu, Ing. Pavel Švehla – vedoucí kolování,
Ing.Vladimír Švehla, Ph.D. – hospodář, knihovník, Ing.Bohdan Zicha, Ing. Jan Baráček,
Ph.D. (nastoupil místo J. Kloubce)
Pokladní: Helena Hanáčková Revizní komise:Ing. Zdeněk Borovec, Stanislav Bořil, Ivo
Rotter - předseda
Za dlouholeté a úspěšné působení ve výboru klubu se rozhodl výbor udělit panu Jiřímu
Kloubcovi v souladu s organizačním řádem klubu titul čestného člena klubu.
Každý člen výboru dostal konkrétní oblast své činnosti, které se v průběhu roku věnoval.
Řada jmen byla zmíněna s již uváděnými akcemi a další členové výboru vykonávají řadu
dalších, zde neuváděných činností, bez kterých bychom, jako klub, nefungovali.
B) Hospodaření klubu – finance
Mimořádně se musím letos zmínit o finanční situaci klubu. Před více jak deseti lety, kdy
klub díky úspěchu výstavy BRNO 2000 (a následně i BRNO 2005) získal značnou
finanční hotovost, bylo členskou schůzí rozhodnuto, že budou zrušeny klubové
příspěvky. Členové tak platili pouze roční svazový příspěvek člena SČF (tehdy ve výši
xxx Kč). V současné situaci však klub stojí před vážnou situací. Zajištění klubových akcí
– dostaly se do propadu, nájem klubovny, telefon - letos v v únoru odhlášen vedly
k tomu, že rezerva z minula se vyčerpala.
Výbor proto navrhuje této členské schůzi zavést znovu klubový příspěvek
v původní výši 50,-Kč s platností od 1.1.2017.
XI zastoupení KFAM ve svazových orgánech
Klub filatelistů AM je součástí Svazu českých filatelistů. Velikostí své členské základny se
řadí mezi největší kluby filatelistů. V prosinci minulého roku proběhla v Praze valná
hromada SČF. Zde bylo voleno nové předsednictvo. Předsednictvo má nyní pouze 15
členů (tj. polovinu původního) a výkonný výbor byl zrušen. Náš klub KFAM navrhl do
předsednictva dva členy. Zvolen byl RNDr.Zdeněk Okáč.
Čtyři členové KFAM jsou angažováni v komisi jurymanů SČF. Jsou to František
Dvořáček, Jaromír Hvižď, Ing.Ladislav Klusáček, CSc. a RNDr.Zdeněk Okáč.
Také tři členové výboru KFAM pracovali v oblastní komisi mladých filatelistů. Tato komise
byla zrušena. Nicméně uvedení členové (RNDr.Zdeněk Okáč, Ing.Jaroslav Punčochář a
Jan Herman) se i nadále budou podílet na činnosti mladých filatelistů.
XII Záměry činnosti na rok 2016
- zajistit pravidelné výměnné schůzky klubu v Kometa pubu na Kaunicové ulici,
- uspořádávat měsíčně aukci materiálů členů klubu,
- zorganizovat veletržní setkání sběratelů,
- rozesílat nadále informace klubu prostřednictvím e-mailové služby
- podporovat a zabezpečovat www stránky klubu,
- pokračovat ve spolupráci s družebním klubem filatelistů v St.Poltenu,
- důstojně připravit akce k 20. výročí spolupráce s družebním klubem v St.Poltenu,
- spolupracovat s klubem filatelistů v Lipsku,
- snažit se o zabezpečení výstavky „Jiřiny“ s ČP a zámkem v Lysicích,
Neprodejné

Kopírování a další šíření povoleno

Klubový zpravodaj pro členy KF A. Muchy v Brně

1922 – 2016

-7–

- snažit se o vystavování exponátů našich členů na soutěžních výstavách SČF,
- zabezpečit průběžnou servisní činnost klubu – kolování a sekretariát ve vymezených
časech,
- snažit se o maximální spolupráci s ČP – oblastním ředitelstvím J.M,,
- na naše akce získat od krajských a městských úřadů dotaci na pořádání našich
akcí.
(konec zprávy předsedy klubu)
Následovala zpráva pokladní, paní Hanáčkové, o hospodaření. K jednotlivým bodům
ještě dr. Okáč průběžně informaval přítomné o ztrátovosti či ziskovosti jednotlivých
aktivit.
Po pokladní zprávě přednesl zprávu předseda revizní komise I. Rotter. Nebylo
shledáno pochybení.
Dalším bodem byl plán hospodaření na rok 2016. Ten je navržen jako vyrovnaný,
vzhledem k úsporným opatřením v nižším objemu, než v uplynulém roce. V diskuzi
vystoupil tajemník SČF, Ing. Cacka, dr. Okáč a členové klubu přítomní v sále. Probíraly
se otázky výstavní činnosti, činnosti SČF, výstavy Praga 2018, statutu našeho klubu v
rámci SČF (pobočný spolek) a řada dalších otázek. Jak je už tradicí proběhla na závěr
tombola.
U S N E S E N Í valné hromady K F 06-22 Alfonse Muchy dne 16.2.2016
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.Klusáčka, ověřovatele zápisu
Ing.Z.Nevosáda, Csc., návrhovou komisi Ing. Milana Ošmeru a Ing. Milana
Šimáneka
- zprávu o činnosti KF za rok 2015 přednesenou RNDr.Zdeňkem Okáčem,
- zprávu o hospodaření za rok 2015 přednesenou paní Helenou Hanáčkovou,
- plán a zaměření další činnosti klubu filatelistů A.M. na rok 2016 včetně finančního
plánu,
- opětovně zavést klubový členský příspěvek ve výši 50,- od 1.1.2017.
2. B e r e n a v ě d o m í
- zprávu revizní komise o kontrole hospodaření za rok 2015 přednesenou Ivo
Rottrem,
- informaci o možnosti spolupráce s Českou poštou na výstavě jiřin v Lysicích,
- informaci o možnosti spolupráce s botanickou zahradou,

-

2. U k l á d á
výboru zabývat se diskusními příspěvky z této valné hromady,
výboru a členům klubu aktivně pomoci při přípravě výstavky o jiřinách v Lysicích,
výboru klubu dále provozovat www stránky, mailovou poštu členům a vydávat
informace klubu, korespondovat se členy pomocí nové mailové adresy klubu,
všem členům, kteří nezaplatili čl. příspěvky, aby to učinili do konce prvního
pololetí,
předsedovi KF informovat o průběhu a závěrech jednání VH klubu nadřízené
složky SČF,
předsedovi KF zažádat o statut pobočného spolku SČF,
všem členům klubu aktivně napomáhat výboru v plnění úkolů a usnesení orgánů
klubu,
výboru a všem členům klubu napomoci při získávání dotací pro akce klubu,
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výboru zajistit pravidelné výměnné schůzky a aukce pro členy KF AM,
všem členům klubu pomoci při zabezpečení „Veletržního setkání sběratelů 2016“,
pokračovat ve spolupráci s družebním klubem filatelistů v St.Pöltenu a pokračovat
ve spolupráci s klubem filatelistů v Lipsku,

Schválení:
souhlasilo – 24 členů
nesouhlasilo – 0 členů
zdrželo se hlasování – 0 členů

Nahoře – pohled do sálu
Vlevo – tajemník SČF Ing. Julius Cacka
Dole – předseda klubu (dr.Okáč) přednáší zprávu
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Připravované akce našeho klubu
20. spolupráce s rakouským klubem BSV St. Pölten:
Toto výročí bude připomenuto při každoročních setkáních zástupců obou klubů. Rakouští
přátelé připravují své materiály (pravděpodobně příležitostné razítko a vlastní známka)
na druhou polovinu roku. Náš klub se bude snažit připomenout toto výročí už teď, při
veletržním setkání. Se zástupci České pošty se projednávají možnosti a termíny (které
jsou šibeniční). O připravovaných materiálech a jejich termínech vás budeme informovat
na internetových stránkách a v e-mailové službě.
Zatím nekonkretizované záměry:
Jak již bylo zmíněno ve zprávě předsedy klubu jedná se o doprovodné akce se zámkem
v Lysicích při výstavě jiřin a s botanickou zahradou v Brně.

KF AM pobočným spolkem SČF
Podle nových stanov SČF, schválených v prosinci 2015, mohou kluby vyvíjející aktivní
činnost vyžadující vlastní účet a IČ být členem SČF se statutem pobočný spolek.
Vzhledem k tomu, že náš klub si vlastní účet a IČ nese již řadu let (z období, kdy to kluby
směly), bylo rozhodnuto, využít této možnosti. Na valné hromadě nám dokonce tajemník
SČF Ing. Julius Cacka potvrdil, že v registru ministerstva už tento statut máme (zřejmě
automatické převedení podle nového OZ). Takže je nutné jen prověřit správnost údajů.

Zrušení oblastních komisí mládeže SČF
Vzhledem k neradostnému stavu mládežnické filatelie zůstalo nakonec v řídících
orgánech více funkcionářů než mládežníků. Proto bylo rozhodnuto zrušit oblastní komise
mládeže v jednotlivých oblastech (původně to byly komise krajské, ale úpravami počtu a
velikosti krajů) to přestalo platit. Celkovou činnost teď bude řídit Komise mládeže SČF
s tím, že poradním sborem budou bývalí pracovníci oblastních komisí.

Veletržní setkání 2016

Obrázek VS2016

Jak jste si jistě všimli podle pozvánky na titulní straně, je zde opět Veletržní setkání
sběratelů. To letošní setkání je jedenácté v pořadí. Oproti první desítce se ale ta druhá
načíná se změnou. Po vyhodnocení posledních ročníků bude to letošní setkání
jednodenní, a to v pátek. Další změnou je že z organizačního týmu se po deseti letech
jeho vedení rozhodl odejít Jiří Kloubec. Organizaci letošního Veletržního setkání
sběratelů přebrali jiní členové klubu v čele s dr. Okáčem. Při přípravě padaly i návrhy na
sobotní termín, ale pátek zvítězil. Uvidíme, jak se nový model osvědčí.

Letecká pošta
Tento měsíc se uskuteční první let Lucemburské společnosti Luxair do Prahy. Česká
pošta byla požádána lucemburskou stranou o spolupráci při organizaci letecké pošty při
prvním letu. Podrobnosti můžete najít např. na internetu.
Základní informace:
Letecká pošta Praha - Luxembourg, 27.3.2016 - speciální letecká přeprava
listovních zásilek prvním letem Luxair (jen obyčejné zásilky - zaslat je v obálce nejpozději
do úterý 22. března 2016 na adresu Česká pošta, s.p., Známková tvorba, Poštovní
přihrádka 13, 111 21 Praha 1 – vyfrankované do Evropy)
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Let ve směru Luxembourg - Praha:
zájemci o aerofilatelistickou celistvost 1. letu LUXAIR z Lucemburska do Prahy,
vyfrankovanou personalizovanou známkou "Vol inaugural Luxembour-Prague
27.3.2016", s příležitostným razítkem, mohou tuto obdržet na adrese:
Klub moravských filatelistů
P.O.Box 20
790 70 Javorník u Jeseníku (info předem na tel.: 584 440 294)

Filatelistické akce pořádané klubem v r. 2016
Jsou uvedeny v kalendáři klubových akcí dole. Došlo ale k několika změnám. Vzhledem
k tomu, že účast na burzách klesá, přestávají si na sebe vydělávat. To má negativní
dopad na hospodaření klubu. Proto se hledají cesty, jak snížit náklady. Od příštího roku
se všechny burzy (i celostátní) konají v prostorách Kometa Pubu. Po zvážení průběhu
minulých veletržních setkání bylo rozhodnuto, že příští rok bude setkání jen jednodenní.

Klubové výměnné schůzky KF A. Muchy v r.2016:

Každou sobotu (mimo svátky a prázdniny)
restaurace Stadion (Kometa Pub) na Kounicové 20 v době od 9.00 do 11.00hod.
Při klubové aukci - poslední neděli v měsíci - začátek výměnné schůzky v 8.00hod.
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Aktuální výstavy
2.česko-slovenská filatelistická výstava Žďár nad Sázavou
2016 je podle současně platného Výstavního řádu Svazu českých
filatelistů soutěžní filatelistickou výstavou ve dvou kategoriích:
výstavou 1. a 3. stupně.

Eurospace 2016, Národní specializovaná filatelistická výstava s mezinárodní účastí,
Praha, 12.-17.4.2016

Informace o příležitostných razítkách a nálepkách
INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH RAZÍTEK, R NÁLEPEK, CN APOST A ŠTOČKŮ
Aktualizováno 26.2. 2016
15. 10. 2015 – 15. 10. 2016, Příležitostné razítko, pošta 610 00 Brno 10 – k příležitosti výstavy
Pivovarnictví na známkách, text: Pivovarnictví na známkách, Pivovar Pegas s vyobrazeným znakem města
Brna a okřídleným koněm. Autoři razítka: Ing. Jaroslav Punčochář a Bc. Tomáš Křepela.
14. 3. – 26. 3. 2016, Příležitostné razítko, pošta 358 01 Kraslice – k příležitosti oslav velikonočních svátků,
text: Velikonoční pošta, Kraslice s vyobrazenou kraslicí a klubajícím kuřetem z vajíčka.
Autor razítka: Pavel Sivko.
17. 3. – 25. 3. 2016, CN APOST, pošta 763 21 Slavičín – k příležitosti 120. výročí založení pošty ve
Slavičíně, text: Slavičín 120r. pošty.
17. 3. 2016, R nálepka, od 17. 3. 2016 do spotřebování, pošta 763 21 Slavičín – v počtu 480 kusů,
k příležitosti 120. výročí založení pošty, text: 120 let pošty 1896-2016 s vyobrazeným starým poštovním
razítkem Slavičína.
21. 3. 2016, R nálepka, od 21. 3. 2016 do spotřebování, pošta 150 01 Praha 51 - v počtu 480 kusů, k 125.
výročí Petřínské rozhledny a lanovky na Petřín, text: 125 let Petřínské rozhledny a lanové dráhy na
Petřín, Křest známky 21. března 2016.
*21. 3. 2016, R nálepka, od 21. 3. 2016 do spotřebování, pošta 568 02 Svitavy 2 - v počtu 2400 kusů,
k příležitosti 760 let města Svitavy, text: 760 let města Svitavy 1256 – 2016 s obrázkem, který tvoří číslice
760.
*21. 3. – 31. 12. 2016, CN APOST, pošta 568 02 Svitavy 2 - k příležitosti 760 let města Svitavy, text:
Svitavy 2 760r.města.
26. 3. – 30. 3. 2016, Příležitostné razítko, pošta 110 00 Praha 1 – k 60. výročí založení Spojeného ústavu
jaderných výzkumů v Dubně, text: 60 let SÚJV spojený ústav jaderných výzkumů, DUBNA, 1956-2016.
Razítko bude používáno dne 26. 3. 2016 na příležitostné poštovní přepážce v prostorách Ústavu
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technické a experimentální fyziky ČVUT, Albertov - Horská 3a/22, Praha 2, od 10:00 h. do 14:00 h. Autor
razítka: Ing. Vlastimil Král.
1. 4. 2016, R nálepka, od 1. 4. 2016 do spotřebování, poštovna 586 99 Jihlava 50 - v počtu 480 kusů,
k příležitosti 35. ročníku Celostátního setkání sběratelů v Jihlavě, text: 35. ročník Celostátního setkání
sběratelů v Jihlavě s vyobrazeným logem klubu.
4. 4. – 15. 4. 2016, CN APOST, pošta 796 01 Prostějov - k příležitosti 115. výročí narození RNDr. Rudolfa
Plajnera, náčelníka Junáka, text: Prostějov 1 RP 115.
5. 4. 2016, R nálepka, od 5. 4. 2016 do spotřebování, pošta 796 01 Prostějov 1 - v počtu 480 kusů,
k příležitosti 115. výročí narození RNDr. Rudolfa Plajnera, náčelníka Junáka, text: 115. výročí narození
RNDr. Rudolfa Plajnera, náčelníka Junáka 1901 – 5. 4. -2016.

9. 4. 2016, Příležitostné razítko, pošta 110 00 Praha 1 – k příležitosti výstavy Orbis naturalis Pictus –
Přírodní motivy v tvorbě L. a J. Knotkových, text: Praha 1 s vyobrazeným motýlem sedícím na květině.
Razítko bude používáno na příležitostné poštovní přepážce v Poštovním muzeu, Nové mlýny 2, Praha 1
v čase od 09:00 do 15:00 h. Autor razítka: L. a J. Knotkovi.
30. 4. 2016, Příležitostné razítko, pošta 119 00 Praha 012 - Hrad – k příležitosti Dne zvoníků arcidiecéze
Pražské, text: Den zvoníků Arcidiecéze Pražská, Praha 1 s vyobrazenou siluetou zvonu.
Autor razítka: RNDr. František Skopec.
*9. 5. – 20. 5. 2016, CN APOST, pošta 551 02 Jaroměř 3 - k příležitosti mezinárodního setkání skautů a
skautek Intercamp 2016, text: Jaroměř 3 IC 2016.
*13. 5. 2016, R nálepka, od 13. 5. 2016 do spotřebování, pošta 551 02 Jaroměř 3 - v počtu 480 kusů,
k příležitosti mezinárodního setkání skautů a skautek Intercamp 2016, text: Intercamp 2016 Mezinárodní
setkání skautů a skautek v ČR Josefov 13. – 16. 5. 2016 a s vyobrazeným logem akce.
*2. 6. – 5. 6. 2016, Příležitostné razítko, pošta 591 01 Žďár nad Sázavou 1 – k příležitosti 2. československé filatelistické výstavy Žďár 2016, text: Žďár 2016 s vyobrazeným kostelem sv. Prokopa a kaplí sv.
Barbory. Autor razítka: Emil Pelikán.
*2. 6. 2016, R nálepka, od 2. 6. 2016 do spotřebování, pošta 591 01 Žďár nad Sázavou 1 – v počtu 1440
kusů, k příležitosti 2. česko-slovenské filatelistické výstavy Žďár 2016, text: 2. česko-slovenská
filatelistická výstava Žďár 2016 s obrázkem kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který je
zapsán mezi památkami UNESCO.
18. 5. 2016, Příležitostné razítko, pošta 110 00 Praha 1 – k příležitosti vydání výplatní známky „Dětem:
Víla Amálka“, text: Praha 1 s vyobrazenou vílou Amálkou. Autor razítka: Alex Dowis.
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