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Z Moravského Krumlova: 
 
Naši dlouhodobou výstavku, letos na téma 
Dopravní prost�edky na poštovních 
známkách, navštívil i kosmonaut Vladimír 
Remek. 
Výstavka se mu z�ejm� líbila, a ob�ma 
autor�m - Jaromíru Hviž�ovi a Josefu 
Sobotkovi - poslal pozdrav v podob� 
pohlednice s v�nováním. 

V n�kolika heslech k aktivitám našeho klubu 
V letošním roce bylo hlavní klubovou akcí Veletržní setkání Brno 2006. Myslíme, že se poda�ilo, a 

te� je d�ležitým úkolem jeho úrove� minimáln� udržet, rad�ji však vylepšit. Motem pro nejbližší 
období je heslo“za dokonalejší Veletržní setkání Brno 2007“. 

Nedávno jsme slavili 80. výro�í našeho klubu. �as letí velmi rychle a v p�íštím roce již oslavíme 
výro�í 85. Zám�rem výboru klubu je uspo�ádat propaga�ní výstavu k tomu výro�í. Až tento projekt 
pokro�í, budete informováni i o podrobnostech. 

Na život klubu má velký vliv práce klubového výboru. Proto p�ipomínám, že lednová valná 
hromada, bude volební. Je možno navrhovat a poté volit aktivní filatelisty do klubových orgán�.  
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Filatelistické akce v Brn� 2006 
 

Velké vým�nné burzy v Brn� : 

7. �íjna Klub MK, Vlhká 21, od 8,00hod KF A. Muchy 
14. �íjna Klub MK, Vlhká 21, od 8,00hod Baru 
11. listopadu Klub MK, Vlhká 21, od 8,00hod Baru 
25. listopadu Klub MK, Vlhká 21, od 8,00hod KF A. Muchy 
2. prosince Klub MK, Vlhká 21, od 8,00hod KF 06-101 
16. prosince Klub MK, Vlhká 21, od 8,00hod Baru 

Klubové vým�nné sch�zky KF A. Muchy: 

Každou ned�li (mimo 
svátky a prázdniny) 

restaurace "U Dvo�ák�", Brno - Komín, 
Hlavní 119, dopoledne 

 

 

Aktuální aukce v �R:  
- 25. pís. aukce PH a celin  (Ing. M. �erník, pís.,www.pac-auction.com, uzáv. 16.10. 2006) 
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Veletržní setkání Brno 2007 

 
Jak jsem již zmínil v úvodu, máme snahu, aby se z veletržního setkání 

stala tradice. Druhé veltržní setkání sb�ratel� se skute�ní ve dnech 30. a 31. 
b�ezna 2007 (pátek a sobota). Termín je již závazný a prostory zamluveny. 
Ješt� probíhají jednání o možnosti rozší�it plochu pro setkání.  U zrodu celé 

akce stál Ji�í Kloubec a i pro setkání v r.2007 se hodn� angažuje. Proto jste se mohli již setkat 
s propaga�ními materiály v Karlových Varech i v Praze. Místem konání bude op�t pavilon A.  (J.P.) 
 

 

Veletržní setkání Brno 2006 
 
Ve dnech 7. a 8. dubna 2006 uspo�ádal náš klub ve spolupráci 

s brn�nskou pobo�kou �eské numismatické spole�nosti Veletržní setkání 
sb�ratel�. 

Setkání se uskute�nilo v p�edsálí a sále Morava pavilonu A brn�nského 
výstavišt�. O setkání byl velký zájem, navštívilo ho 744 návšt�vník� nejen z celé �eské republiky, 
ale i z dalších zemí. Zejména Slovenska a Rakouska. Dokonce p�ijel i jeden návšt�vník z Japonska, 
který se o setkání dozv�d�l z internetu. Všech 115 stol� bylo vyprodáno a v pátek 7.4. ráno byly 
ješt� narychlo zajišt�ny další stoly pro zájmece, kte�í se st�l v�as nep�ihlásili. Známky, pohlednice, 
celistvosti, mince a bankovky nabízelo celkem 66 prodejc�. 

Poplatek za st�l �inil 450,-K� a p�i platb� do konce února 2006 byla zájemc�m poskytnuta sleva 
10%. Toto opat�ení se ukázalo jako velmi dobré a koncem února byla zna�ná �ást stol� prodána. 
Vstupné na setkání �inilo pouze 10K�, p�i�emž mládež do 15 let m�la vstupné zdarma Za vjezd 
autem do areálu výstavišt� si Brn�nskéveletrhy vybíraly poplatek 180,-K�. 

Velkou výhodou bylo, že v bezprost�edním sousedství se sálem Morava byla restaurace, kde si 
prodejci i návšt�vníci mohli zakoupit pot�ebné ob�erstvení. Klub v�noval zna�nou pozornost 
propagaci setkání. Ve filatelii vyšly t�i inzeráty a informace o setkání bylo zv��ejn�no i ve 
slovenském Zberatelovi, rakouské Die Briefmarke a v Informacích S�F, ZSF a klubovém 
zpravodaji. Lub si pronajal výv�sní sk�í�ku v podchodu pod hlavním brn�nským nádraží a využil i 
další své výv�sky na Poštovské ulici a v prostorách vým�nných sch�zek. 

P�ipravil též dostate�né množství leták�, které již v zá�í 2005 distribuoval na r�zných setkáních 
filatelist� (na sjezdu S�F, Sb�ratelovi, na r�znýcj filatelistických burzách atd.) 
Veletržní setkání sb�ratel� bylo velice zda�ilou akcí našeho klubu a výbor proto jednal s Veletrhy 
Brno o uspo�ádání dalšího setkání.       (V. Schiebl)  
  

 
Výstava k 85. výro�í našeho klubu 

 
Zatím se jedná o zám�r bez podrobností. Výstava bude propaga�ní, 

takže její organizování není �asov� tak náro�né, jako u sout�žních výstav. 
Z doprovodných akcí se zvažuje p�íležitostné razítko a p�ítisk na celinové 
dopisnici. Op�t by se mohlo jednat o jeden z muchovských motiv�. 

P�edpokládaný termíne je �erven 2007 a p�edpokládaným místem je p�ízemí Staré radnice.   (J.P.) 
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�lenská základna našeho klubu 

 
V polovin� roku 2006 tvo�ilo �lenskou základnu našeho klubu 290 �len� – 
z toho: 

- 98 �len� do 90 let 
- 178 �len� do 60 let 
- 12 mládežník� 
- 1 vedoucí mladých filatelist�  
 

 
Jednání vedení S�F a �eské pošty 

 
Situace na poli spolupráce mezi �eskou poštou a Svazem �eských 

filatelist� se podstatným zp�sobem zm�nila. Poté co na prémiové 
�ernotisky poskytované �eskou poštou Svazu �eských filatelist� a 

Benešovi vznesla nárok i Merkur Revue, odstoupila �P od smlouvy o spolupráci uzav�ené v r. 
1999. Následn� byla uzav�ena smlouva nová. Jedná se formální právní dokument s obecnými 
formulacemi o spolupráci. Zcela konkrétní je to, že od p�íštího roku nebudou �eskou poštou 
vydávány �ernotisky v�bec. Jedná se jak o prémiové �ernotisky, tak o �ernotisky vkládané do 
odborných publikací.  

Co se týká výstavní �innosti, m�že se stát, že se budeme muset více spoléhat sami na sebe.  
(J.P.) 

 
Zrušení pošty Brno 26 (výstavišt�) 

�ada z Vás si ur�it� všimla, že výstavní pošta Brno 26 funguje už delší dobu jen 
jako pošta p�íležitostná. Od 1. kv�tna 2006 došlo tedy k p�edvídatelnému kroku 
�eské pošty a pošta Brno 26 byla zrušena. V p�ípad� pot�eby bude p�íležitostnou 
p�epážku z�izovat jiný brn�nský poštovní ú�ad.     

       
INVEX 2006 

První z t�chto akcí  bude veletrh výpo�etní techniky INVEX 2006. 
Ve dnech 9.-13.�íjna bude z�ízena p�íl. p�epážka poštou Brno 2 a 
bude používáno p�íležitostné razítko. To už má domicil nádražní 
pošty Brno 2.      (J.P.) 
 

 
Z�ízení pošty Brno 7 v OC Olympia 

 
Už v prosinci 2004 p�estala fungovat pošta Brno 7 na Jaselské ulici. Protože se 
nanašly vhodné náhradní prostory (pošta dostala výpov��) byla pošta zrušena. 

Název Brno 7 je ale už od 1.9.2006 používán novou poštou v obchodním centru 
Olympia (dálnice sm�r Bratislava). Od 1. do 10. zá�í bylo v používání p�íležitostné razítko. Mimo 
to a mimo razítka denní má pošta k dispozici ješt� denní ozdobné razítko, které bude používáno 
trvale. Pošta je umíst�na v pravém k�ídle centra, hned za vstupem. Zvenku na budov� ozna�ení 
není.  (J.P.) 
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Do�asné uzav�ení pošty Brno 19 (H. Heršpice) 
 
P�i návšt�v� pošty v Komárov� jsem zjistil, že je otev�eno nezvykle mnoho p�epážek 
a za nimi nezvykle mnoho poštovních ú�ednic. Bylo mi �e�eno, že jsou z heršpické 
pošty. Když jsem jel okolo této pošty stavil jsem tam a bylo jasno. Od. 25.9.2006 je 

heršpická pošta cca na jeden rok uzav�ena z d�vodu rekonstukce. (J.P.) 
 

 
Pohlednice z mobilního 
telefonu 

 
V letošním roce 	eská 

pošta p�ipravila pro 
turisty i zvídavé filatelisty 

jednu novinku. Tou je možnost odeslat 
elektronickou cestou (z mobilního 
telefonu s fotoaparátem nebo 
prost�ednictvím internetu)  obrázek a 
text, který adresátovi dojde do schránky 
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v podob� klasické pohlednice. Lze 
tak poslat aktuální pohled 
z dovolené, nebo poslat fotografii, 
kterou nemáte jak vytisknout.    

  
Na p�edchozí stránce základní 

prvky adresní strany, vpravo m�j 
návrh pohledu.  

 
Podrobné informace a návody 

jak na to jsou na internetu �eské 
pošty (www.cpost.cz) na hlavní 
stránce vlevo pod názvem: 

Zasílání pohled� pomocí MMS, 
e-mailu nebo webové aplikace 

 

 

Pár snímk� z palmáre na Mladé Jihlav� 2006  
 
Výstava se konala 3. až 11. �ervna. Jako obvykle byla dob�e organiza�n� 

zvládnutá. Vzhledem k �asovém odstupu zde výstavu p�iblížím jen n�kolika 
fotografiemi z místa konání (hotel Gustav Mahler). 
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Palmáre je k dispozici na internetové 
adrese:  http://kf06-40.ji.cz/vystava/ 

 
Prostory starého kostela využité 

pro palmáre byly p�sobivé. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Výstavka v Novém m�st� na Morav� a rogalový let 
 
Od 5.9. - do 4.11.2006 v Horáckém muzeu v Novém m�st� na Morav� výstavka "Každý n�co 
sbírá...". Ing. Ji�í Koukal ze Ž�áru nad Sázavou vystavuje sv�j exponát "Auto�i �eských známek", 
dále exponát "�eské um�ní na �eskoslovenských známkách" a zárodek exponátu "Auto�i 
�eskoslovenských známek" 
 
 

 
 



Klubový zpravodaj pro �leny KF A. Muchy v Brn�                                       1922 – 2006   - 8 - 

Neprodejné                             Kopírování a další ší�ení  povoleno 

 
29. �ervence 2006, p�íležitostná p�eprava zásilek rogalem Ž�ár nad Sázavou - Bobrová. 
Uskute�n�no v rámci oslavy 170 let pošty Ž�ár nad Sázavou. 
Zásilky opat�eny p�íležitostným razítkem akce, kašetem letu a denním razítkem Bobrová. 
P�epraveno cca 150 zásilek. 
 

 
Plánované výstavy v �R 
 
 

- Trutnov 2006 , 16. - 19. listopadu 2006, regionální výstava 
   (kontakt: P.Janata, Na výsluní 327, 541 01 Trutnov) 
- Hradec Králové 2007, 19. - 22. dubna 2007, národní výstava 
- Praga 2008, 12.-14. zá�í 2008, specializovaná sv�tová výstava (tradi�ní filatelie, 
jednorámové exponáty, literatura) 
 

 
Plánované velké vým�nné sch�zky našeho klubu na rok 2007 

 
 Pro p�íští rok jsou naše velké vým�nné sch�zky plánovány na následující 
termíny: 

 
- 17. února 2007;  12. kv�tna 2007;  6. �íjna 2007;  24. listopadu 2007 

 

 
Informace v m�sí�níku Kam v Brn� 

 
Jak si asi �ada z vás všimla, informovali jsme ve�ejnost o klubových akcích 
i prost�ednictvím m�sí�níku Kam v Brn� …. Tato spolupráce mezi 
brn�nským KIC a našim klubem trvala �adu let. Bohužel k zá�í t.r. došlo ke 
zm�n� v podmínkách zve�ej�ování a naše krátké informace by nás p�išli 

m�sí�n� na cca 300K�. Z toho d�vodu a s p�ihlédnutím k tomu, že tyto informace posloužily spíše 
náhodným návšt�vník�m Brna, nebudeme již tyto informace v „Kamu“ zv��ej�ovat. (J.P.)  

 

 
 
 
 


