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Vážení členové i příznivci klubu, 

v přípravě je polojubilejní 15. veletržní setkání.  

Termín je pátek 24.dubna od 9.00 do 17.00 hod. 

Místem konání je tradičně brněnské výstaviště pavilon A3 

Všechny vás srdečně zveme. 

 
Bohužel, vzhledem ke nepředvídatelnosti rozsahu opatření proti šíření 

virové epidemie, žádáme všechny potenciální prodejce i návštěvníky 

aby sledovali internet (www.filabrno.net/kfam.htm), případně  

e-mailové novinky rozesílané klubem. Tam budou aktuální informace. 



Klubový zpravodaj pro členy KF A. Muchy v Brně               1922 – 2020     - 2 – 

 

Neprodejné                        Kopírování a další šíření  povoleno 

Smutný návrat k loňskému prosinci 
 
14. prosince zem řel člen našeho klubu, známý 
vystavovatel a znalec poštovní historie 
Ing. Jind řich Vomela.  
Ješt ě na loňské výstav ě v Liberci mohli návšt ěvníci 
vid ět jeho exponáty. (Nekrolog je v Merkur Revue 1/2020) 

 
 

Dne 15. prosince 2019, zem řel 
dlouholetý zasloužilý činovník 
SČF i našeho klubu, 
obětavý p ředseda a v posledních letech čestný p ředseda 
klubu - Mgr. Valentin Schiebl .   
 
Byl v první řadě neúnavným filatelistickým funkcionářem v 
klubu, na kraji a poté i na úrovni nejvyšší. Po svém otci Ing. 
Valentinu Schieblovi a Ludvíku Broklovi převzal žezlo 
předsedy největšího brněnského klubu 06-22 Alfonse Muchy, 
které zastával v letech 1991-2010. Po dvě funkční období byl 
také členem předsednictva Svazu českých filatelistů. V rámci 

klubu A. Muchy se stal nejen čestným členem, ale i čestným předsedou klubu 06-22 AM 
v Brně (v roce 2011). Obdržel všechny stupně svazových vyznamenání a v roce 2018 byl 
vyzván k zápisu do knihy čestných členů SČF – nejvyššího svazového ocenění. Tato 
slavnostní chvíle nastala na valné hromadě klubu dne 6. února 2018.  
Z dlouhé řady jeho aktivit při organizování výstav si za všechny připomeňme alespoň 
působení ve funkci předsedy a tajemníka organizačních výborů úspěšných výstav Brno 
2000 a Brno 2005. (Obsáhlejší nekrolog z pera dr. Okáče je v Informacích SČF 1/2020).  

 
Termíny klubových akcí v r. 2020 

 

 

 

 

 

 

Vzhledem k aktuálním opat řením proti ší ření epidemie se nekonají b řeznové akce. 
 Následující m ěsíce budou záviset na aktuální situaci a opat řeních.  

 Je pravděpodobné, že pokračování klubových schůzek a aukcí se uskuteční v nových prostorách, protože 
restaurace Stadion je aktuálně bez nájemce. 
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Valná hromada KF A. Muchy – 11.2.2020  

Vážení členové i příznivci klubu, 
máme za sebou valnou hromadu. Její hlavní výstupy – složení nově zvoleného výboru a 
usnesení - jsou součásti tohoto zpravodaje. Podrobná a obsáhlá zpráva o činnosti a 
záměr pro letošní rok, stejně jako zpráva pokladní a revizní jsou k nahlédnutí v klubovně.  
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Nové katalogy Michel 
 
Od prosince 2019 jsou v klubové knihovn ě k dispozici nové katalogy Michel. 
Jedná se o sedm díl ů Evropy.   
 

Aktuálně používané a připravované 
příležitostné materiály 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ÖVEBRIA 2020, St. Pölten, 2. – 4. 10.2020  


