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12. dubna 2022 se konala valná hromada klubu (VH)  
(následuje výběr z dokumentů VH, úplné znění je k dispozici v klubovně) 
VH se zúčastnilo 25 členů s hlasovacím prácem a konala se v restauraci U Lasa.  

- návrhová komise (Ing. Milan Ošmera, Ing. Bohdan Zicha)  
- mandátová komise a zapisovatel (Ing. Ladislav Klusáček)  
- volební komise (Jiří Dostál, Ing. Alois Rafaj, Stanislav Bořil)  
- ověřovatel zápisu (Ing. Zdeněk Nevosád, CSc.)  

Program: 
 Zpráva o činnosti klubu za rok 2021 Okáč  
 Zpráva o hospodaření za rok 2021 Hanáčková  
 Revizní zpráva za rok 2021 Rotter  
 Předání čestných vyznamenání SČF Okáč, Nevosád 
 Plán práce klubu na rok 2022 Okáč  
 Návrh rozpočtu na rok 2022 Hanáčková  
 Zpráva mandátové komise Klusáček  
 Volby nového výboru a RK klubu Dostál  
 Diskuse Nevosád  
 Schválení usnesení Ošmera  
 Tombola Zicha  
 Závěr Okáč  

 
I  Zpráva o činnosti 
 
1A) Sobotní schůzky, konané v KOMETA PUBU ( U Lasa) na Merhautově ulici.  
Statistika nám za rok 2021 říká:  počet schůzek 9 (proti roku 2020 o 3 více), návštěvníků 
202 (proti roku 2020 o 13 více),  počet stolů 18 (o 4 více)  
Schůzky při aukcích měly jako i v minulých letech lepší účast. Je potřeba připomenout 
člena výboru Ing. Oldřicha Pecháčka, který pečlivě vede agendu těchto schůzek. 
Výsledkem této činnosti je příjem do pokladny ve výši 4400,- za celý rok. To je bohužel o 
100 Kč méně než jsme vydali za nájem prostor. Takže se schůzky staly nerentabilní. Z 
tohoto důvodu výbor klubu, po zvážení rozhodl zvýšit vstupné pro jednotlivce na 30,- Kč 
s platností od 1. 1. 2022.  
Z rozboru návštěvnosti vyplývá, že v posledních dvaceti letech pravidelné sobotní 
schůzky mají trvale sestupnou tendenci jak v počtu osob tak i samozřejmě vybraného 
vstupného. To zcela obráží i celkovou situaci ve svazu českých filatelistů, kde počet 
členů neustále klesá.  

 
2) KF organizuje kolování  
V roce 2021 se klubové kolování odehrávalo více méně pravidelně v klubovně KF ve 
čtvrtek od 16:00 do 18:00. Správce kolování Ing. Pavel Švehla pracuje s nasazením sobě 
vlastním. Bohužel jeho pracovní vytížení neumožňovalo jeho plné nasazení. Jako 
pokaždé vybízím členskou základnu, aby členové nabízeli své přebytky k prodeji v 
klubovém kolování. Pravidelně se kolování odehrávalo na sobotních burzách. V roce 
2021 bylo do klubu přijato 5x nové kolování, které jsou připraveny na vrácení. Výtěžek 
pro klub je 767 Kč. I když nejde o zásadní přínos pro hospodaření klubu, obohacuje tato 
činnost brněnské filatelisty.  
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3) KF pořádá pravidelně aukce  
Pořádání aukcí je již dlouhodobě tradiční. Bohužel loni ze známých důvodů se 
uskutečnilo jen 5 aukcí. Všechny proběhly v řádných předem avizovaných termínech. A 
teď k aukcím:  
bylo podáno 424 položek  
bylo prodáno 266 položek při celkové vydražené ceně 108 140,- Kč  
Těmito čísly zjišťujeme, že aukce jsou tou akcí, která se stále vyplácí. Jen je škoda, že i 
na nich se podepsal nechtěný výpadek.  
Snahou do dalšího období v aukcích bude dále zvyšovat počet 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. Nově se do příprav aukcí zapojil i Jiří Dostál.  
 
5) KF umožňuje svým členům doplňování sbírek  
Kromě již výše zmíněných aktivit je v této oblasti nezastupitelná činnost novinkové 
služby. Pro členy ji zabezpečuje člen našeho klubu pan Ronald Baru. V prodejně na 
Dominikánské ulici č. 2 vydává denně novinky českých i slovenských poštovních známek 
a také zabezpečuje výběr příspěvků SČF. Zpracovává pravidelně členskou evidenci. Z ní 
plyne, že v roce 2021 jsme měli 114 platících dospělých členů SČF. Pokles členské 
základny je tedy proti roku 2018 zásadní. Ještě před čtyřmi lety jsme měli 150 členů. K 
tomu musíme ale připočítat řádově desítky neplatících, kteří jsou registrováni jako 
příznivci klubu. V registru členů KF je však přes 160 členů. Platební morálka členů je v 
dobré kondici, mohu konstatovat, že již více než 100 členů našeho klubu zaplatilo 
příspěvky na rok 2022, které v nejbližší době odešleme na SČF. Je však nutno přiznat, 
že mnozí členové si zaplatí členský příspěvek až koncem roku.  
 
8)KF udržuje družební styky s jinými filatelistickými spolky  
Před více jak 25-ti lety byla podepsána družba mezi naším klubem a BSV klubem 
filatelistů v St. Pöltenu. Společná setkání jsou dlouhodobě nastavena na dvě akce ročně. 
Na jaře 2021 měli přijet rakouští přátelé na veletržní burzu. Setkání se ale opět 
neuskutečnilo pro kovidovou uzávěrku. Poprvé jsme se po dvou letech setkali na tradiční 
burze v sále kulturního domu Wagram. To se uskutečnilo 3. října. Tentokrát z našeho 
klubu vyrazila delegace: RNDr. Zdeněk Okáč - vedoucí, Jiří Dostál a Ivo Rotter.  
Ve spolupráci jsme pokračovali se společností SČF Olympsport prostřednictvím našeho 
člena Ing. Petráse.  
 
9B) Hospodaření klubu – finance  
Mimořádně se musím letos zmínit o finanční situaci klubu. V roce 2016 valná hromada 
schválila zavést znovu klubový příspěvek v původní výši 50,-Kč s platností od 1. 1. 2017. 
Nicméně, vzhledem k úspěšnému čerpání dotací, jsme se rozhodli v minulých letech 
neuplatňovat klubový příspěvek. Přesto musím upozornit, že v případě špatného vývoje 
finanční situace přistoupíme k aktivaci tohoto usnesení.  
Závěrem tohoto odstavečku o naší vnitro klubové aktivitě chci poděkovat těm členům 
výboru, kteří se různou měrou zasloužili o činnost klubu v minulém funkčním období a to 
mnohdy i finanční pomocí. Poděkování směřuji i k dalším členům, bez kterých by mnoho 
akcí zdárně neproběhlo.  
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II  Plán práce KF na rok 2022  
Jubilea  
V roce 2022 uplyne 100 let od založení dnešního klubu filatelistů Alfonse Muchy. Jeho 
přesné datum neznáme přesně, ale oficiálního potvrzení nadřízených orgánů přišlo až v 
roce 1923. Dalším, tentokrát se známým datem je sto let od uspořádání první 
mezinárodní výstavy poštovního známek Brno 1923. Jejím pořadatelem bylo tehdejší 
„České sdružení filatelistů v Brně“ založené v roce 1919, jehož pokračovatelem byl klub 
06-08, se kterým se náš klub v roce 2008 sloučil a převzal jej jako nástupnický.  
Výbor klubu rozhodl, že spojí obě jubilea a oslavy obou proběhnou v květnu až červnu 
roku 2023. Hodláme uspořádat mezinárodní výstavu mladých filatelistů spojenou s 
dalšími akcemi k uvedeným jubileím.  
 
Z toho co bylo uvedeno, vyplývá i následují plán činnosti KFAM na rok 2022:  
- zajistit výměnné schůzky klubu v Restauraci „U lasa“ na Merhautově ulici dle 
schváleného harmonogramu, při zachování spolupráce s klubem Orbis pictus,  
- uspořádávat měsíčně aukci materiálů členů klubu,  
- zabezpečit klubové kolovaní filatelistického materiálu,  
- zorganizovat jubilejní 15. veletržní setkání sběratelů, které bylo dvakrát odložené  
- v rámci vzájemné pomoci navázat kontakty s pořadateli veletrhu Sběratel v Praze s 
cílem umožnit vzájemné propagace těchto akcí,  
- rozesílat nadále informace klubu prostřednictvím e-mailové služby,  
- podporovat a zabezpečovat www stránky klubu,  
- pokračovat ve spolupráci s družebním klubem filatelistů v St. Pöltenu,  
- snažit se o vystavování exponátů našich členů na soutěžních výstavách SČF a v 
zahraničí,  
- zabezpečit průběžnou servisní činnost klubu – sekretariát ve vymezených časech,  
- snažit se o maximální spolupráci s ČP – oblastním ředitelstvím J. M.,  
- zabezpečit přípravu výstavy mladých filatelistů BRNO 2023 ve spolupráci s městskou 
částí Brno – střed a magistrátem města Brna,  
- zabezpečit přípravu důstojných oslav 100 výročí klubu a zabezpečit almanach k tomuto 
výročí,  
-spolupracovat s ČP při oslavách 400 let vzniku první pošty v Brně,  
- na akce získat od krajských a městských úřadů dotaci na podporu našich akcí.  

 
III   Předání udělených vyznamenání členům a aktivistům klubu na valné hromadě  
K F 06-22 Alfonse Muchy dne 12. 4. 2022  
Na návrh výboru KF A. Muchy udělilo předsednictvo svazová vyznamenání těmto členům 
klubu:  
Děkovný dopis předsednictva SČF:  
RNDr. Gebauer Petr, CSc.,  Hvižď Jaromír ,  Ing. Klusáček Ladislav, CSc.  
Čestné uznání za zásluhy o rozvoj filatelie:  
Dvořáček František, Ing. Punčochář Jaroslav, Ing. Zicha Bohdan  
Čestné uznání I. stupně za dlouholetou obětavou práci ve prospěch filatelie:  
Herman Jan, Ing. Nevosád Zdeněk, CSc., Ing. Škaloud Jiří  
Čestné uznání II. stupně za dlouholetou obětavou práci ve prospěch filatelie  
Dostál Jiří,  Ing. Petrás Jan,  Ing. Rafaj Alois,  Ing. Švehla Pavel   
Čestné uznání III. stupně za dlouholetou obětavou práci ve prospěch filatelie  
Ing. Baráček Jan, Ph.D. – in memoriam  
Baru Ronald, Ing. Borovec Zdeněk,  Bořil Stanislav, Drdla Přemysl, Hanáčková Helena  
Ing. Klim Jan,  Ing. Kubát Jindřich,  Ing. Ošmera Milan, Rotter Ivo,  RNDr. Zdeněk Okáč  
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IV   V O L B Y na valné hromadě K F 06-22 Alfonse Muchy dne 12. 4. 2022  

Valná hromada KF A. Muchy dne 12. 4. 2022 jednomyslně schválila tyto své členy do 
jmenovaných funkcí:  
Členové výboru:      Náhradníci:  
Ronald Baru       Ing. Martin Blecha  
Jiří Dostál       Zdeněk Koníček  
Jaromír Hvižď 
Ak. Arch. Tomáš Kotas  
Ing. Ladislav Klusáček, CSc.  
Ing. Zdeněk Nevosád, CSc.    Revizní komise:  
RNDr. Zdeněk Okáč     Ing. Zdeněk Borovec 
Ing. Milan Ošmera      Stanislav Bořil  
Ing. Oldřich Pecháček     Ivo Rotter  
Ing. Jan Petrás  
JUDr. Boleslav Pospíšil  
Ing. Jaroslav Punčochář  
Ing. Alois Rafaj  
Ing. Pavel Švehla  
Ing. Bohdan Zicha  
 
Do jmenovaných funkcí byli zvoleni:  
RNDr. Zdeněk Okáč předseda  
Ing. Zdeněk Nevosád, CSc. místopředseda  
Ing. Jaroslav Punčochář místopředseda  
Jménem klubu jej bude zastupovat, jednat a popisovat zvolený předseda klubu:  
RNDr. Zdeněk Okáč  

 
 
V   U S N E S E N Í valné hromady K F 06-22 Alfonse Muchy dne 12. 4. 2022  
 
Valná hromada KF 06-22 Alfonse Muchy v Brně:  
1. S c h v a l u j e:  
- program valné hromady,  
- mandátovou komisi a zapisovatele Ing. Ladislava Klusáčka, CSc.,  
- ověřovatele zápisu Ing. Zdeňka Nevosáda, CSc.,  
- návrhovou komisi Ing. Milana Ošmeru a Ing. Bohdana Zichu,  
- volební komisi ve složení Jiří Dostál, Ing. Alois Rafaj a Stanislav Bořil,  
- zprávu o činnosti KF za rok 2021 přednesenou RNDr. Zdeňkem Okáčem,  
- zprávu o hospodaření za rok 2021 přednesenou paní Helenou Hanáčkovou,  
- plán a zaměření další činnosti klubu filatelistů Alfonse Muchy na rok 2022 včetně 
finančního plánu,  
2. B e r e n a v ě d o m í  
- zprávu revizní komise o kontrole hospodaření za rok 2021 přednesenou Ivo Rottrem,  
- informaci o spolupráci s Českou poštou při vydání pamětních listů ČP a KF AM.  
3. U k l á d á:  
- výboru zabývat se diskusními příspěvky z této valné hromady,  
- výboru a členům klubu aktivně pomoci při přípravě výstavek klubu,  
- výboru klubu dále provozovat www stránky, mailovou poštu členům a vydávat 
informace klubu a korespondovat se členy pomocí nové mailové adresy klubu,  



Klubový zpravodaj pro členy KF A. Muchy v Brně               1922 – 2022     - 6 – 

 

Neprodejné                        Kopírování a další šíření povoleno 

- 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,  
- 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,  
- výboru zajistit výměnné schůzky a aukce pro členy KF AM dle schváleného 
harmonogramu,  
- všem členům klubu pomoci při zabezpečení „Veletržního setkání sběratelů 2022“,  
- všem členům klubu pomoci při zabezpečování příprav na jubilea klubu a výstavy Brno 
1923,  
- pokračovat ve spolupráci s družebním klubem filatelistů v St. Pöltenu,  
4. P o t v r z u j e:  
Že jménem klubu vystupuje, jedná a podepisuje jmenovaný předseda KF RNDr. Zdeněk 
Okáč.  
Schválení: souhlasilo – 25 členů  
nesouhlasilo – 0 členů  
zdrželo se hlasování - 0 členů  
Ing. Milan Ošmera  
předseda návrhové komise  

 
 

8. 4. se uskutečnilo Veletržní setkání sběratelů 

Vzhledem k tomu, že klub zatím neobdržel fakturu za pronájem prostor, neproběhlo 
dosud zhodnocení veletržního setkání a na informace si ještě musíme počkat.  
 

Jubilea a připravované akce v letech 2022/23 

Jak bylo zmíněno v plánu činnosti, na tento a příští rok připadá několik opravdu kulatých 
jubileí: 
  
1922 – 2022  100 let od založení dnešního Klubu filatelistů Alfonse Muchy  

1923 – 2023 100 let od konání 1. mezinárodní výstavy pošt. známek v ČSR,   
Brno 1923  

1623 – 2023 400 let od první zmínky o poště v Brně 

Výbor klubu se rozhodl spojit oslavu těchto výročí do jedné společné akce uskutečněné 
v roce 2023. Tu by měla rámcovat mezinárodní výstava mladých filatelistů doplněná o 
poštovně historické exponáty s brněnskou tématikou. K výročí KF AM vydáme Almanach 
navazující na publikaci vydanou v r. 2012. Podle možností zajistíme příležitostné 
filatelistické materiály. 

Je rozjednána spolupráce s Magistrátem města Brna, který již přislíbil výstavní prostory – 
Křížovou chodbu Nové radnice a případně další podporu. Volné okénko v termináři 
těchto prostor určuje také náš termín výstavy – 1. až 9. května 2023.   
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Jedna prosba: 
Pokud jste pamětníci, nebo znáte pamětníky poúnorového období Klubu českých filatelistů 
v Brně (KF 06-08) nebo klubu KF 06-101, přivítáme rádi informace k historii obou klubů 
(názvy, jména, klubovny, akce a výstavy) na e-mail: kfam@seznam.cz, nebo osobně, či 
dopisem na adresu klubovny. 

Termínář klubových výměnných schůzek a aukcí na rok 2022  

 

 

 

 
 
Plánovaná příležitostná razítka a nálepky 

K letošním aerofilatelistickým akcím 
Oproti loňskému roku to bude o něco chudší. Péčí 
Klubu moravských filatelistů v Jeseníku a za 
spolupráce s německými aerofilatelisty si připomínáme 
30 výročí linky Praha – Dusseldorf – Praha.  Zahájení 
ČSA na lince bylo připomenuto v březnu, zahájení 
Lufthansy si připomeneme na podzim. V plánu je ještě 
příležitostná letecká pošta ke dni aerofilatelie – a to 
bude asi všechno.  Podrobnosti k plánované letecké poště (pokud se o ní ví) můžete najít 
v aktualitách na www.filabrno.net. 
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Aktualizovaný emisní plán poštovních známek 
 

 

 


