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Máme za sebou prázdniny a tři větší klubové akce. První byla v únoru
valná hromada klubu, tou druhou byla propagační výstava v botanické
zahradě a třetí bylo březnové veletržní setkání. Do přípravy a
organizace těchto akcí se zapojil celý výbor i řada dalších členů klubu.
Ovšem letošní rok je větších, či menších akcí plný. Z těch menších
jsme se v květnu podíleli na připomínce 10. výročí otevření SPÚ Brno a
v červnu na křtu známky ke 200. výročí MZM.

12. – 19. října ( kdy proběhnou oslavy výročí MZM ) uskutečníme v hale
Dietrichsteinského paláce propagační výstavku. Zveme všechny členy
i příznivce k účasti a návštěvě.
8.listopadu se uskuteční křest známky 100 let České astronomické
společnosti. K této příležitosti by mělo být v užívání i příležitostné
razítko (Brno 1) – podrobnosti upřesníme na www.filabrno.net.
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Valná hromada 2017 – opožděná informace
Valná hromada našeho klubu se uskutečnila v úterý 7. února v Kometa Pubu na
Kounicově ul. č. 20. Jak je již pravidlem, vzhledem k nepostačujícímu počtu přítomných
členů byl začátek posunut o třicet minut. Celkem bylo přítomno 27 členů klubu. Valnou
hromadu vedl místopředseda klubu Ing. Zdeněk Nevosád.
Úplnou zprávu předsedy klubu dr. Okáče si můžete přečíst v klubovně. V dalším textu jen
výňatky.
Ze zprávy o činnosti KF Alfonse Muchy za rok 2016.
A) Pravidelné sobotní schůzky, konané v KOMETA PUBU na Kounicově ulici.
V průběhu roku 2016 došlo ke změně platby za vstupné. Z rozhodnutí výboru bylo
zvýšeno vstupné na sobotní burzu z 10,- Kč na 20.- Kč. Situace v loňském roce byla:
počet 38(stejně) / návštěvníků 775 (o 145 méně)/počet stolů 104(o 42 méně)
Schůzky při aukcích jsou lepší, normální začátek je v 9:00 hod při aukcích v 8:00 hod.
Srovnáním roků 2015 a 2016 došlo opět k velkému propadu počtu návštěvníků. Počet
návštěvníků je nižší než v roce 2015. Ukazuje se, že pokles je trvalý a akce každý týden
jsou nereálné. Účast na schůzkách, pokud není klubová aukce, nestačí pokrýt náklady,
které musíme za schůzku zaplatit. Ze 38 schůzek byla polovina prodělečná.
B) Celostátní burzy
Tyto celostátní burzy, přestože mají svoje místo mezi akcemi klubu doznaly v letošním
roku zásadní změny. Z rozhodnutí výboru, kdy byly posuzovány všechny aspekty, bylo
rozhodnuto, že se celostátní burzy budou konat v Kometa Pubu. O tradiční akce se
vzorně jako vždy staral Honza Herman spolu s dalšími členy výboru (Milan Ošmera,
Okáčovi a další). I v roce 2016 se konaly tři celostátní akce.
počet 3
(stejně)/
návštěvníků 95
(o 55 méně) / stolů 22
Bohužel naděje, že přesun z klubu MK na Vlhké do Kometa Pubu nebude mít fatální
následky, se ukázaly mylná. Poloha MK klubu v blízkosti hlavního nádraží a snadné
parkování na přilehlé komunikaci byly vyššími trumfy. Pokles zájmu o tato naše
„celostátní“ setkání se rapidně zhoršil. Přes publikace v médiích nebyl zájem zdaleka
úměrný vynaloženému úsilí. V průběhu devíti roků klesl zájem o účast na jednu pětinu
návštěvníků!
C) Velké veletržní setkání: 11.ročník dne 8.4.2016 v hale pavilónu A3
Setkání se tradičně uskutečnilo v sále Morava. Loňské veletržní setkání mělo již na
podzim zásadní zvrat. Dosavadní hlavní organizátor této akce, Jiří Kloubec, se vzdal
další aktivity ve prospěch klubu a odmítl nadále pro klub tuto akci zabezpečit. Naštěstí se
pracovně uvolnily ruce panu Ing. Vladimíru Švehlovi Ph.D., který od 1.1.2016 převzal
veškerou činnost na svá bedra. Klub při této situaci vyhodnotil i setkání jako takové, a
bylo rozhodnuto veletržní setkání uspořádat jako jednodenní. Obě rozhodnutí byla pro
další průběh akce přínosná.
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Veletržního setkání se zúčastnilo 41 vystavovatelů (o 2 více než loni), kteří obsadili 124
stolů (o 40 méně než loni) z ČR, Slovenska, Rakouska, Litvy a Polska. Na akci loni
zavítalo 333 platících návštěvníků (a také ženy a mládež, kteří neplatí) což je o 46 méně
než loni.
D) Družební styky s jinými filatelistickými spolky
V minulém roce uplynulo přesně dvacet let od podepsání družby mezi naším klubem a
s BSV klubem filatelistů v St. Pöltenu. Loňský rok byl ve znamení oslavy tohoto jubilea.
Pro připomenutí tohoto jubilea rekapituluji. V St. Pöltenu se sešly tehdejší delegace 2.
června 1996 a dohodly texty dohody. Slavnostní podpis se konal v Brně 21. září 1996.
Z naší strany se nám podařilo zabezpečit razítko a devítiblok s motivy dvacetileté
spolupráce. Bylo to při našem prvním setkání. Nicméně nás čekalo ještě jedno společné
setkání v St. Pöltenu 2. října.
E) pravidelné klubové aukce
Pořádání je již dlouhodobě tradiční. Uskutečnilo se 10 plánovaných aukcí. Všechny
aukce proběhly v řádných předem avizovaných termínech. A teď k aukcím:
bylo podáno
1324 položek
(o 1 méně)
bylo prodáno
701 položek (o 44 více) prodejnost 53 %
při celkové vydražené ceně
97439,- Kč
(o 47518,-Kč více)
Těmito čísly zjišťujeme, že jsme aukce zvětšili oproti roku 2015 počty přijatých položek
a také výrazně navýšili finanční hodnotu prodeje. Navýšena byla i prodejnost na 53%.
Celkem dražilo včetně limitu 160 dražitelů (což je o 13 dražitelů více). Snahou do dalšího
období v aukcích bude dále zvyšovat počet jak dražitelů a také stále se snažit o
rozšiřování nabídky. V současné době jsme v této aktivitě klubu docela úspěšní. Velkou
zásluhu na tom má nabídka kvalitního materiálu přijímaného do aukce. K další aktivitě
tedy vyzýváme všechny členy klubu. Při aukcích pracovali zejména pánové Ing. Bohdan
Zicha, Ing. Milan Ošmera, Ing. Alois Rafaj, Martin Okáč a RNDr. Zdeněk Okáč.
Přehled ročních aukcí je v příloze této zprávy.
F) Výstavní činnost
I/ Hlavní trvalá výstavka klubu v roce 2016 byla v prostorách zámku v Letovicích.
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 2016 asi 3000 návštěvníků zámku.
II/ Ve spolupráci s ČP ředitelstvím Brno - město jsme uspořádali neobvyklou
výstavu. Při příležitosti výstavy „Rozmanitosti jiřin“, která se již tradičně každoročně koná
v zámku v Lysicích, jsme připravili k vystavení několik exponátů. Na přání paní
kastelánky byly dva exponáty vystaveny přímo v zámeckých prostorách, kde byly i jiřiny.
Byly to exponáty pana Sobotky květiny (s přihlédnutím na jiřiny) a hrady a zámky
v Česku. V rámci této prezentace uplatnili i další členové své sbírky.
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Slavnostnímu zahájení předcházel příjezd rakouské delegace, neboť i tato akce
spadala do roku oslav 20. výročí spolupráce našich klubů. A tak postupně hovoří
kastelánka zámku Lysice paní Bc. Martina Rudolfová, Bc. Tomáš Křepela za ČP, RNDr.
Zdeněk Okáč za KFAM a Ostr. Mgr. Helmut Kogler za VÖP BSV St. Pölten. Při této
příležitosti nastává i milá reminiscence, kdy na vernisáži je poděkováno nestoru lysické
filatelie panu Antonínu Michelemu. Poté následuje pro všechny přítomné prohlídka
výstavy známek a také komentovaná výstavka jiřin, které byly umístěny v hojném počtu
po celé návštěvnické trase z jednotlivých pokojích zámku.
Tato výstavka byla velmi zdařilá a dlouhodobě připravovaná. Škoda jen, že trvala
jen 4 dny, neboť zámecké prostory byly již zamluveny pro další akce
G) Výstavní činnost členů klubu
V roce 2016 proběhla v rámci svazu českých filatelistů jediná soutěžní výstava Žďár nad
Sázavou 2016 (jako výstava 1. stupně (dříve národní) a také jako výstava 3. stupně
(dříve premiéra). Na této výstavě vystavovali čtyři členové našeho klubu celkem čtyři
exponáty.
Na výstavě 1. stupně ve třídě tradiční filatelie získal Ing. Pavel Švehla za jedno
rámový exponát „Západní Maďarsko“ velkou pozlacenou medaili (83 b).
Ve třídě poštovní historie získal Ing. Jiří Škaloud za exponát „Cenná psaní
v období platnosti emise Hradčany“ zlatou medaili (86 b).
Ve třídě tematické získal Ing. Jaroslav Punčochář za exponát „Československé
letectví 1918-1939 a čs. letci v boji proti fašismu“ velkou pozlacenou medaili (83 b).
Na výstavě 3. stupně získal ve třídě tradiční filatelie Ing. Jindřich Vomela za
exponát „První příležitostní pamětní list v Evropě“ pozlacenou medaili (74 b).
Další průběh:
Následovala zpráva o hospodaření pokladní pí. Hanáčková, pak zpráva předsedy revizní
komise (I. Rotter) a zpráva o klubovém majetku (Ing. V. Švehla).
Tato
VH
nebyla
volební, ale vzhledem
k tomu, že se nám
nedostává náhradníků,
byl do výboru zvolen
náhradník- Ing. Oldřich
Pecháček
Jako
již
tradičně
proběhla také tombola.
Po ukončení VH se
ještě
uskutečnila
výborová
schůze,
přeložená
o
den
dopředu.
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Hledá se správce kolování
Vzhledem k pracovnímu vytížení dosavadního správce kolování, Ing. P. Švehly, se hledá
v řadách členů zájemce, který by se uvolil kolování zajišťovat. Jedná se o cca 1,5 hodiny
týdně v klubovně.

Veletržní setkání 2017
Veletržní setkání se opět uskutečnilo v pátek.
Obsazenost stolů odpovídala loňskému roku. Počet
návštěvníků také. Opět největší nápor byl brzy ráno
a vydržel do poledních hodin. Odpoledne už
návštěvníci řídli a okolo půl třetí balili první prodejci.
Na veletržním setkání byla i výstavka exponátu J. Hermana - Cenné nálepky Apost.
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Výměnné schůzky, burzy a aukce:
Klubové výměnné schůzky KF A. Muchy v r.2017
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.

Mgr. Valentin Schiebl - 85 let
Výborová schůze klubu (14.6.) proběhla v duchu oslavy 85. narozenin čestného
předsedy klubu, Mgr. Valentina Schiebla. Přítomný oslavenec, kterého všichni známe
jako dlouholetého aktívního předsedu, se stále účastní práce klubu. Členové výboru mu
popřáli k výročí a předali společný dar.

Aktuální výstavy
8.- 9. zaří - Sběratel 2017 1. Česko – německá výstava v Praze „Praga Piccola“
12. - 19. října 2017 - 200 let Moravského zemského muzea.
Propagační výstava poštovních známek
uspořádaná KF A. Muchy v Brně a
Moravským zemským muzeem. . Vestibul
MZM v Brně, Dietrichsteinský palác, Zelný
trh.
V používání bude opět příležitostné razítko k
jubileu muzea .

Po uzávěrce_:
Zemřel pan Milan Kudláček, provozovatel MK klubu na Vlhké, kde jsme po řadu let
pořádali filatelistické burzy a kterého většina z nás dobře znala.
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Připravovaná příležitostná razítka a nálepky ČP a.s.
INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH RAZÍTEK, R NÁLEPEK, CN APOST A ŠTOČKŮ
Aktualizováno 5. 9. 2017

5. 9. 2017, R nálepka, od 5. 9. 2017 do spotřebování, pošta 682 01 Vyškov 1 – v počtu 480 kusů,
k příležitosti konání srazu absolventů VVUOJ (Vyšší vojenské učiliště kapitána Otakara Jaroše) po 50-ti
letech, text: Setkání absolventů VVU-OJ po 50-ti letech, 5.-7.září 2017 ve Vyškově a obrázkem hvězdy.
5. 9. – 15. 9. 2017, CN APOST, pošta 682 01 Vyškov 1 – k příležitosti konání srazu absolventů VVUOJ (Vyšší
vojenské učiliště kapitána Otakara Jaroše) po 50-ti letech, text: Vyškov1 Set50r-VVUOJ.
5. 9. 2017, R nálepka, od 5. 9. 2017 do spotřebování, pošta 682 03 Vyškov 3 – v počtu 480 kusů,
k příležitosti konání srazu absolventů VVUOJ (Vyšší vojenské učiliště kapitána Otakara Jaroše) po 50-ti
letech, text: Setkání absolventů VVU-OJ po 50-ti letech, 5.-7.září 2017 ve Vyškově a obrázkem hvězdy.
5. 9. – 15. 9. 2017, CN APOST, pošta 682 03 Vyškov 3 – k příležitosti konání srazu absolventů VVUOJ (Vyšší
vojenské učiliště kapitána Otakara Jaroše) po 50-ti letech, text: Vyškov3 Set50r-VVUOJ.
6. 9. 2017, Příležitostné razítko, pošta 110 00 Praha 1 – k příležitosti vydání poštovní známky „Mauritius
v ČR“, text: Postage, post office, two pence, Mauritius, Praha 1, v obrazu razítka je reprodukce známky
Modrý Mauritius a obrys České republiky. Autoři razítka: manželé Knotkovi.
6. 9. 2017, Strojové razítko (SR), pošta 110 00 Praha 1 – k příležitosti 75. výročí odbojové skupiny „Tří
králů“, text: Tři králové – J. Balabán, J. Mašín, V. Morávek, 1939 – 1942, V BOJ, v obrazu štočku je český
lev trhající hákový kříž. Připravila sekce skauting a II. Odboje. Autor návrhu: Ivan Vápenka.
*8. 9. – 9. 9. 2017, Strojové razítko (SR), pošta 110 00 Praha 1 – k příležitosti LAAF World Championships,
text: Český oštěp London 2017. Pořádá Olympsport
*8. 9. – 9. 9. 2017, Výplatní otisk (OVS), pošta 110 00 Praha 1 – k příležitosti 120 let atletiky, text: První
medaile bronz z ME Turin 1934, Douda František, vrh koulí. Pořádá Olympsport.
8. 9. 2017, R nálepka, od 8. 9. 2017 do spotřebování, pošta 190 00 Praha 9 – v počtu 1080 ks, k
příležitosti 20. veletrhu Sběratel, text: 20. mezinárodní veletrh Sběratel, Praha, 8. – 9. 9. 2017,
s vyobrazeným logem veletrhu Sběratel.
8. 9. – 9. 9. 2017, Příležitostné razítko, pošta 190 00 Praha 9 – k příležitosti 20. veletrhu Sběratel, text:
20. mezinárodní veletrh Sběratel, 20 let, Praha 9, v obrazu razítka je vavřínový věnec. Autor razítka:
Double Impact.
8. 9. – 9. 9. 2017, Příležitostné razítko, pošta 190 00 Praha 9 – k příležitosti 20. veletrhu Sběratel, text:
Veletrh Sběratel, Schwarzenegger, 70, Praha 9, v obrazu razítka je silueta a číslovka 70. Autor razítka:
Double Impact.
8. 9. – 9. 9. 2017, Příležitostné razítko, pošta 190 00 Praha 9 – k příležitosti filatelistické výstavy Praga
Piccola na 20. veletrhu Sběratel, text: Filatelistická výstava, Praga Piccola, Praha 9, v obrazu razítka je
vozidlo Praga.
Autor razítka: Double Impact.
8. 9. – 9. 9. 2017, Příležitostné razítko, pošta 190 00 Praha 9 – k příležitosti 20. veletrhu Sběratel, text:
Postcrossing meeting at Sberatel fair, Praha 9, s vyobrazenou pohlednicí s textem a známkou.
Autorka razítka: Maria Nogueira.
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9. 9. 2017, Příležitostné razítko, pošta 190 00 Praha 9 – k příležitosti 20. veletrhu Sběratel, text: Poštovní
správa spojených národů, Den OSN, Veletrh Sběratel, Praha 9, s vyobrazeným logem OSN.
Autor razítka: Double Impact.
9. 9. – 11. 9. 2017, Příležitostné razítko, poštovna 517 62 Neratov – k příležitosti 25 let od založení
Sdružení Neratov, text: Neratov, Neratov Ožívá, 25 let, v obrazu razítka je symbolicky vyjádřeno
navrácení života do Neratova – poutní kostel a postavy držící se za ruce. Autorka razítka: Jana Klimešová.
*11. 9. 2017, Příležitostné razítko, pošta 280 01 Kolín 1 – k příležitosti konání pietních aktů k uctění
památky Václava Morávka, text: Pietní akty, štábní kapitán Václav Morávek brigádní generál in
memoriam, Kolín 1, v obrazu razítka je podobizna V. Morávka. Autor razítka: Miloslav Bláha.
11. 9. – 15. 9. 2017, CN APOST, pošta 763 16 Fryšták – k příležitosti 80 let skautingu ve Fryštáku, text:
Fryšták Skaut 80.
11. 9. 2017, R nálepka, od 11. 9. 2017 do spotřebování, pošta 763 16 Fryšták – v počtu 480 ks,
k příležitosti 80 let skautingu ve Fryštáku, text: 80 let skautingu ve Fryštáku 1937-2017 a vyobrazenou
skautskou lilií.
15. 9. 2017, R nálepka, od 15. 9. 2017 do spotřebování, pošta 430 08 Chomutov 50 – v počtu 480 ks,
k příležitosti křtu aršíku Zoologické zahrady II., text: Podkrušnohorský zoopark Chomutov, Křest aršíku
Zoologické zahrady II., Chomutov, 15. Září 2017.
17. 9. 2017, Příležitostné razítko, pošta 110 00 Praha 1 – k příležitosti 185. výročí narození
spoluzakladatele Sokola Dr. Miroslava Tyrše, text: 185. výročí narození, Dr. Miroslav Tyrš,
spoluzakladatel Sokola, Praha 1, v obrazu razítka je portrét Dr. Miroslava Tyrše v sokolském kroji. Autor
razítka: Miloslav Bláha.
21. 9. 2017, Příležitostné razítko, pošta 110 00 Praha 1 – příležitostné razítko Mariny Richterové, text:
Nulla dies sine linea, Praha 1, s vyobrazeným kosatcem. Autorka razítka: Marina Richterová
25. 9. 2017, R nálepka, od 25. 9. 2017 do spotřebování, pošta 763 16 Fryšták – v počtu 480 ks,
k příležitosti 90 let od příchodu salesiánů do Fryštáku, text: 90 let od příchodu salesiánů do Fryštáku a
vyobrazeným jejich logem.
1. 10. 2017, R nálepka, od 1. 10. 2017 do spotřebování pošta 273 42 Stehelčeves – v počtu 480 kusů,
k příležitosti 60 let od založení pošty ve Stehelčevesci, text: 60 let pošty Stehelčeves 1957-2017.
6. 10. 2017, Příležitostné razítko, pošta 514 01 Jilemnice – k příležitosti zahájení výstavy Karla Zemana
v Krkonošském muzeu v Jilemnici, text: Jilemnice, v obrazu razítka je paví brk. Razítko bude používáno na
příležitostné přepážce v Krkonošském muzeu v Jilemnici od 09:00 do 16:45 hod. Autor razítka: Karel
Zeman.
6. 10. 2017, R nálepka, od 6. 10. 2017 do spotřebování pošta 514 01 Jilemnice – v počtu 720 kusů,
k příležitosti výstavy Karla Zemana v Krkonošském muzeu v Jilemnici, text: Jilemnice – Karel Zeman –
grafika, známková tvorba a medaile, 6. 10. 2017-12. 11. 2017, s obrázkem se zmenšeninou razítka
používaného ke stejné příležitosti.
15. 11. – 15. 12. 2017, CN APOST, pošta 588 56 Telč – k příležitosti 80. výročí klubu filatelistů v Telči, text:
Telč 80 let KF.

Neprodejné

Kopírování a další šíření povoleno

