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Tyto výplatní známky vyšly jako poděkování za obětavost v první vlně
pandemie. Bohužel už zde máme vlnu druhou a nezdá se, že bychom
na ni byli systémově připraveni o mnoho lépe. Doufejme, že nebude
potřeba nové vydání za obětavost zezdola, místo jasných informací a
postupů z vrchu.

Vážení členové i příznivci klubu,
v přípravě je stále ještě polojubilejní 15. veletržní setkání.
Nový termín je pátek 16.dubna 2021od 9.00 do 17.00 hod.
Místem konání je tradičně brněnské výstaviště pavilon A3.
Opakovaně vás všechny srdečně zveme a doufáme, že ho
zařadíte do svého filatelistického kalendáře. Snad dopadne
v příštím roce lépe než v letošním.
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Dočasné přerušení klubových setkání
Bohužel restaurace Stadion rozvázala spolupráci s našim klubem. Dozvěděli jsme se to až teď
v půlce září. Do nalezení nového místa jsou přerušeny klubová sobotní setkání a aukce. Tedy
nekoná se ani klubová aukce 26.9.

Termíny schůzek a akci budou aktualizovány po nalezení nových prostor

Stálá výstava na zámku v Letovicích končí
Již po uzávěrce tištěné podoby Zpravodaje přišla informace, že po letech spolupráce končí stálá
klubová propagační výstavka na zámku v Letovicích. Na přání pana Vavříčka – majitele zámku –
bude zrušena a rámy budou dle možností odvezeny do Brna.

Aktuální akce - obnovená celostátní burza – 3.10.2020
Brno, 3.10.2020, Klub MK, Vlhká 21 Obnovená
celostátní burza 9,00 - 16.00hod
Kontakt: 775 999 733 (Z. Kotasová)
Brno, 3. 10. 2020

vstupné: 20Kč, stůl 1m2 - 100Kč,
pořádá KF A. Muchy

Návštěva v St. Poltenu - ÖVEBRIA 2020, 2. – 4. 10. 2020
Od 2. do 4. Října 2020 se koná v rakouském St. Pöltenu národní výstava s mezinárodní účastí.
Národním komisařem za SČF je předseda našeho klubu dr. Okáč. Vzhledem k tomu, že se jedná o
náš partnerský klub, navštíví tuto akci naše klubová delegace.

Údržba výstavního zařízení
Jak jste si všimli na klubových
výstavkách, má klub ve vlastnictví
jednak klasické výstavní rámy (cca
40 ploch), tak mobilní výstavní
panely
Pechoč.
Vzhledem k opotřebení byla přes
léto provedena oprava tohoto
výstavního
zařízení.
Hlavní
položkou byly nátěry stojin
výstavních rámů, které byly jednak
různých barev a mimo to
obouchané, oloupané a narezlé,
takže
při
bližším
pohledu
nepůsobily příliš esteticky.

Neprodejné

Kopírování a další šíření povoleno

Klubový zpravodaj pro členy KF A. Muchy v Brně

1922 – 2020

-3–

Připravované příležitostné filatelistické materiály

Z Informací SČF
K Valné hromadě SČF
Valná hromada SČF je přeložena z listopadu 2020 na březen 2021. Na internetových stránkách
SČF by měla být v lednu 2021 samostatná odrážka „Příprava Valné hromady“.

Připravované výstavy:
INDONESIA 2020: Jakarta, 5.-10. listopad Světová výstava FIP , národní komisař L. Kunc, email:
lubor.kunc@seznam.cz Výstavy v roce 2021 IPEX 2021: Cape Town, 17.-20. březen Světová
výstava FIP , národní komisař V. Vaníček, vit.vanicek@volny.cz, přihlášky do 31. 7. 2020
IBRA 2021: Essen, 6.-9. květen Světová výstava FIP , národní komisař J. Cacka, julius@atlas.cz,
přihlášky do 30. září 2020
PHILANIPPON 2021: Jokohama, 25.-30. srpen Světová výstava FIP , národní komisař L. Kunc,
lubor.kunc@seznam.cz termín pro podání přihlášek bude upřesněn
NOTOS 2021: Athény, 19.-22. listopad Evropská výstava s uznáním FIP a patronátem FEPA,
národní komisař B. Helm, helm.beda1@seznam.cz, přihlášky do 28. února 2021
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LONDON 2022: 19.-26.2. Světová výstava FIP (náhrada za zrušenou výstavu v roce 2020) národní
komisař J. Sedlák, sedlak@seznam.cz
HUNFILEX 2022: Budapešť, 31.3.-3.4. Světová výstava s patronátem FIP
HELVETIA 2022: Lugano, 18.-22. květen Světová výstava s patronátem FIP CAPEX 22: Toronto, 9.12. červen Světová výstava s patronátem FIP jednorámových exponátů a filatelistické literatury
LIBEREC 2022: Evropská výstava s uznáním FIP a patronátem FEPA Termíny podání přihlášek a
jména národních komisařů budou upřesněny.

Zpráva o veletrhu SBĚRATEL a výstavě PRAGA PICCOLA
Ve dnech 11. – 12. září se v areálu letňanského výstaviště PVA Expo uskutečnil tradiční (letos
z jara odložený) veletrh sběratel a spolu s ním i 2. ročník mezinárodní česko – německé výstavy
PRAGA PICCOLA.
Začnu tou doprovodnou akcí - filatelistickou výstavou. Ve svém záhlaví má PRAGA PICCOLA
označení „výstava sběratelských unikátů“ a „výstava prvního stupně“. Fakt, že, k naplnění těchto
sloganů částečně došlo, částečně nikoliv. Tak za prvé to nebyla pouze výstavy 1. stupně (dříve
národní) ale byly zde i exponáty zařazené da výstavy 2. stupně (dnes premiéra). Na výstavě 1.
stupně bylo celkem 9 exponátů dospělých 7 exponátů mládeže a 3 literatury. Na výstavě 2.
stupně pak 21 exponátů dospělých a 2 exponáty mládeže. Celkem tedy bylo vystaveno 29
exponátů dospělých a 9 exponátů mládežníků a 3 kusy literatury. Z 29 exponátů dospělých bylo
11 jednorámových. Z uvedeného je jasné, že se jednalo o komorní výstavu, kde počet exponátů
byl i zapříčiněn momentální epidemiologickou situací. Na straně druhé je nutno vyzdvihnout, že
bylo jury uděleno na výstavě 18 zlatých medailí. Z tohoto pohledu výstava jistě byla výstavou
sběratelských unikátů. Škodou zůstává, že z Německa se výstavy zúčastnily jen 3 exponáty,
přestože spolupořadatelem bylo ArGe Tschechoslowakei, které jistě přispělo ke zdaru této
výstavy. Nebudu se detailně zabývat jednotlivými exponáty, ale přesto musím vyzdvihnout tři
z tradiční třídy výstavy 1. stupně. Byly to exponáty, které získaly zlatou medaili s hodnocením nad
90 bodů: Chudoba – Osvobozená republika, Musil – Rakousko 1850 – 1918 a Petřík - Afghanistán
1871 – 1900. A z exponátů mládeže, které jsem hodnotil byl jednoznačně nejlepší Vojtěch
Zábojník ze Znojma se svým „Automobilem“. Můj osobní dojem z výstavy byl velmi příjemný, i
když velikostí to byla taková „komorní“ výstava.
O vlastním veletrhu Sběratel Vám nemohu podat podrobnější zprávu. Strávil jsem
v prostorách výstavy jeden celý den a ten buď u exponátů mládeže, nebo z valné části u počítače,
neboť jsem zastával funkci tajemníka jury, který vše musí stihnout v termínu zapsat a vytvořit
protokol. Přestože jsem na minulých ročnících Sběratele nebyl, zdálo se mi, že i letos byl bohatě
obsazen a byl o něj veliký zájem.
RNDr. Zdeněk Okáč
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