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Komise juryman S F ve spolupráci s analytickou
skupina S F po ádají druhý seminá Sou asný
vývoj a trendy ve filatelii. Seminá se uskute ní
sobotu 1. b ezna 2008 od 10.00 hodin v Brn ve
vinárn U královny Elišky, Mendelovo nám stí (zm na proti
Více uvnit Zpravodaje
informacím ve Filatelii).
Informace o pr b hu Valné hromady
našeho klubu – nižší lenské p ísp vky.

Klub uspo ádá zájezd na výstavu Praga 2008 a o
týden pozd ji na výstavu WIPA 2008.
Podrobnosti v p íštím Zpravodaji
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Filatelistické akce v Brn 2008
Velké vým nné burzy v Brn :
16. února

KF Alfonse Muchy

klub MK Vlhká 21

23. února

Orbis Pictus - pohlednice

klub MK Vlhká 21

1. b ezna

KF 06-101

klub MK Vlhká 21

8. b ezna

Filatelie Baru

klub MK Vlhká 21

29. b ezna

Orbis Pictus - pohlednice

klub MK Vlhká 21

12. dubna

Filatelie Baru

klub MK Vlhká 21

26. dubna

Orbis Pictus - pohlednice

klub MK Vlhká 21

3. kv tna

Filatelie Baru

klub MK Vlhká 21

10. kv tna

KF Alfonse Muchy

klub MK Vlhká 21

24. kv tna

Orbis Pictus - pohlednice

klub MK Vlhká 21

7. ervna

KF 06-101

klub MK Vlhká 21

14. ervna

Filatelie Baru

klub MK Vlhká 21

28. ervna

Orbis Pictus - pohlednice

klub MK Vlhká 21

30. srpna

Orbis Pictus - pohlednice

klub MK Vlhká 21

6. zá í

KF 06-101

klub MK Vlhká 21

4. íjen

KF Alfonse Muchy

klub MK Vlhká 21

23. listopadu

KF 06-101

klub MK Vlhká 21

13. prosince

KF Alfonse Muchy

klub MK Vlhká 21

Klubové vým nné sch zky KF A. Muchy: Každou ned li (mimo svátky a prázdniny) restaurace "U
Dvo ák ", Brno - Komín, Hlavní 119, dopoledne
Klubová aukce KF A. Muchy - každou poslední ned li v m síci - (mimo svátky a prázdniny).
Koná se p i ned lní vým nné sch zce, za átek v 9,00 hod.
Prohlídka materiálu p ed aukcí.
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Valná hromada našeho klubu

Dne 29. ledna prob hla valná
hromada našeho
klubu.
Konala
se
v zasedací
místnosti
Pedagogické
fakulty MU. P es naši
bohatou lenskou základnu
byla ú ast pom rn slabá –
cca 15 osob.
Byla to valná hromada
nevolební – výbor klubu byl
zvolen v lo ském roce.

Zprávu o innosti p ednesl místop edseda klubu Zden k Oká
ROK 2007:
Zd raznil, že lo ský rok se nesl ve znamení oslav 85. výro í klubu.
Jen stru n : bylo používáno p íležitostní razítko, p íležitostná nálepka APOST, vydána
dopisnice s p ítiskem a propaga ní brožurka. Dále byla uspo ádána výstavka v Mahenov
knihovn .
Novinky, sch zky, aukce:

- p es dlouhodobou nemoc novinká e Petra Baru probíhala novinková služba bez
-

problém . Zásluhu na tom má p edevším Ronald Baru.
klub uspo ádal 40 ned lních sch zek, které navštícilo celkem 1586 osob (pr m r 40
osob na sch zku); celkový po et prodaných stol byl 551
dále jsme uspo ádali 4 celostátní sch zky s 551 návšt vníky; celkový po et
prodaných stol byl 228
samostatn uvádíme Veletržní setkání (30.a 31. b ezna 2007) se 60 prodejci a 753
návšt vníky. P es rozší ení prostor bylo nutné pozd jší zájemce o stoly odmítnout.
V rámci ned lních sch zek bylo konáno 10 klubových aukcí, v nichž bylo nabídnuto
1751 položek. Prodalo se z nich 1344 v celkové cen 82 163K .
klubová knihovna se v r. 2007 rozrostla o 8 titul a prob hla obm na katalog .
pro informaci len i ve ejnosti byla vydána dv ísla Klubového Zpravodaje. Mimo
to jsou aktuální informace zve ej ovány na internetových stránkách www.filabrno.net
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Výstavní innost:
a) 4.-30. ervna - Knihovna j. Mahena, 17 panel , 4 vitríny - návšt vnost 200-300osob
b) duben až íjen – Moravský Krumlov, zámek – výstava ! Ze sbírek sb ratel Klubu
filatelist A. Muchy“.
c) výstavka p i zahájení innosti SPU (Sb rného p epravního uzlu)
d) n kte í lenové se ú astnili i neklubových výstav
Ing. Zicha – výstava na ÚM Bohunice o d jinách obce
p. Jedli ka – výstava 50 let pošty v Praci
e) klubovn na Orlí prob hlo šest jednorámových výstavek.
Spolupráce s BSV St. Pölten:
Naši partne i ze St. Pölten byly pozváni na oslavy 85. výro í klubu. Jednalo se o dvoudenní
akci s p ipraveným programem a zú astnili se i Veletržního setkání.
Z naší strany byly na návšt v v Rakousku lenové výboru.
Mládež:
Klub podporuje dva KMF vedené p. Šottem (Kociánka, 5 d tí) a M. Musilem. Podle
možností jsou po ádány aktivity d tí a návšt vy filatelistických akcí.
Náš klub:
K ervnu 2007 m l klub: 242 dosp lých len
9 mládežník
Celkem tedy
251 len
Byla provedena inventura majetku KF - p ibyly sk í ky v klubovn a po íta .
ROK 2008:
Hlavními letošními filatelistickými akcemi budou výstavy Praga 2008 a víde ská WIPA
2008. Na ob podzimní výstavy p ipravuje klub zájezdy.
Naší letošní nejv tší akcí bude Veletržní setkání 2008 konané 4. a 5. dubna
V Moravském Krumlov bude uspo ádána výstava „Zaniklé známkové zem “
V tuto chvíli je již minulostí výstavka „P íroda na známkách“ uspo ádaná ve spolupráci
s botanickou zahradou P írodov decké fakulty MU v Brn .
Mimo to je plánována na únor exkurze do SPU Brno.
Další aktivity klubu budou sm ovat k zajišt ní ostatních inností - ned lních sch zek,
celostátních sch zek (4x), klubových aukcí, novinkové innosti, spolupráci s BSV St.
Pölten, práci s mládeží , spolupráci s eskou poštou, Památníkem A. Muchy v Ivan icích
apod.

Pokladní zprávu p ednesl pokladník Josef Sobotka
Celkové p íjmy klubu za rok 2007 inily 276 096K
Hlavní p íjmové položky: p ísp vky, p j ovné, prodej dopisnic s p ítisky, klubové aukce,
poplatky z vým ných sch zek a Veletržního setkání
Neprodejné
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Celkové výdeja klubu za rok 2007 inily 341 852K
Hlavní výdajové položky: odvod svazu, nájem klubovny, pronájem sálu Vlhká 21, pronájem
sálu „U Dvo ák “, po íta , dopln ní nábytku v klubovn , pronájem prostor na výstavišty
pro Veletržní setkání.
Hospoda ení bylo plánovan se schodkem pokrytým rezervou z r. 2006. Pro rok 2008 je
rozpo et navržen jako vyrovnaný.

Revizní zprávu p ednesl len revizní komise Stanislav Burian
Výsledkem je odsouhlasení hospoda ení klubu za uplynulé období.

Usnesení valné hromady
1) Valná hromada schvaluje:
- zprávu o innosti klubu v r. 2007
- zprávu o hospoda ení klubu v r.2007
- rozpo et na r. 2008
- plán práce na rok 2008
- návrh na snížení p ísp vk len KF A. Muchy pouze na ástku ur enou pro S F
2) Valná hromada bere na v domí zprávu revizní komise o hospoda ení klubu v r. 2007 a
informaci o provedené inventu e majetku klubu.
3) Valná hromada uložila výboru klubu:
- zve ejnit záv ry Valné hromady, informaci o zm n stanov S F a o zm nách
Organiza ního ádu klubu v klubovém Zpravodaji
- projednat obsah diskusních p ísp vk

Výstava „P íroda na známkách“ v botanické zahrad P írodov decké
fakulty MU v Brn .
Propaga ní výstavka se uskute nila od 1. do 3. února 2008 v
Botanické zahrad
P írodov decké fakulty Masarykovy
univerzity.
Jednalo se o doprovodnou akci k výstav sukulent a výstavka
byla uspo ádána ve spolupráci P írodov decké fakulty MU a
Klubu filatelist A. Muchy.
K akci byla z ízena p íl. p epážka eské pošty a používáno bylo
ru ní p íležitostné razítko Brno 2 s nám tem kaktus . Rozsah
výstavky byl 12 ploch a základem byl exponát J. Sobotky.
Filatelisticky byl lad n i interiér skleník , jak je patrné na fotografiích.
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Exkurze v SPU Brno
Jak jsme uvedli již v posledním lo ském zpravodaji, uskute nila se 12.
února exkurze do Sb rného p epravního uzlu v Brn .
I p es ojedin lou možnost nahlédnout do zákulisí moderního poštovního
provozu, kam se nedá b žn vstoupit, se nás p ed budovou SPU sešlo jen deset.
Po áte ní problémy SPU jsou dnes již minulostí a s výjimkou mimo ádných událostí (viz.
nap . unik kyseliny chlorovodíkové 10. února) jsou zásilky zvládány na 99%. Dle vyjád ení
vedoucích pracovník tvo í zbývající jedno procento vadn sm rované zásilky – do Brna
nepat ící. Problémy o vánocích byly také zmín ny, ale v tomto p ípad se jednalo o to, že
vlivem nár stu internetového obchodování a nakupování na poslední chvíli prost balíkové
linka nesta ila, p estože se docílilo pr chodnosti o desítky procent vyšší než je plánovaná
kapacita.
V dalším se v nuji p edevším strojovému zpracování zásilek. V SPU je ješt ada dalších
pracoviš (nap . pro t íd ní zapsaných zásilek, prostory pro manuální dot íd ní apod.), které
si jako filatelisté dovedeme p edstavit lépe a ani nabyly p i exkurzi ve st edu zájmu.
Vozíková
dráha
balíkové
t ídící linky

Te již k naší exkurzi:
V p ízemí technické ásti objektu (to je ta dlouhá nižší ást) je balíková t ídírna. Zde se
ru n t ídí nestandardní balíky a strojov zpracovávají zásilky vhodné pro balíkovou linku.
Pojem nestandardní balík je zna n široký, protože jsme zde vid li desítky dve ních k ídel
posílaných výrobci i „balíky“ tvo ené pln naloženou d ev nou paletou.
Strojové zpracování balík
Nejv tší ást p ízemí zabírá vlastní t ídící balíková linka. Ta vypadá jak vysutá dráha se
spoustou dvojic vozík . Bránou jsou t i vstupní pracovišt . Na každém z nich m že obsluha
vkládat balíky. Každý balík je rozm rové zkontrolován a jsou na tena data p íslušející jeho
árovému kódu. Pak si linka umístí balík na jeden z vozík (v tší balíky zaberou dvojici) a
vyrazí na cestu. Podle na tených dat dojede balík k p íslušnému skluzu a je na n j sesunut.
Dole obsluha už jen rovná balíky takto p ipravené pro jeden nákl. v z.
Jako první se vždy t ídí balíky z Brna a regionu ur ené k dodání do 24 hodin a pozd ji
v noci balíky s negarantovanou dobou dodání. Balíková linka je p ímo u ramp takže
nakládání je rychlé.
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Vozíková dráha je uzav ená a v pohledu zevnit vidíme ady balíkových skluz .
Zpracování listovních zásilek
Z p ízemí jsme vyjeli výtahem do 1. patra objektu. Zde jsou umíst na pracovišt pro
zpracování listovních zásilek.
První co jsme si prohlédli byla linka na základní zpracování zásilek. Do té se vysypávají
zásilky ze schránek z Brna i z regionu. Linka v první ásti vyt ídí k manuálnímu zpracování
zásilky nadrozm rné, poma kané a obsahov nevhodné (neohebné, obsahující nepravidelné
p edm ty apod.) pro strojní zpracování. Pak, v další ásti, provede stav ní zásilek podle
stav cích zna ek a poštovních známek a orazítkuje je. To provede rotující orážecí hlava se
dv ma razítky, jak je známe z došlé korespondence – denní razítko Brno 02 a vlnovky.
Takto zpracované zásilky se hromadn p esunou k další lince v hale. Ta provede na tení
PS , jeho p evedení do elektronické podoby a nást ik luminiscen ního árového kódu
vhodného pro poslední a nejv tší linku v hale, a tou je vlastní t ídi ka.
My jsme vid li, jak t ídi ka
rychlostí cca 4 dopisy/sek.
odebírá zásilky a po fantastické
spleti unášecích gumových
pás a kovových výhybek je
sm uje do p ti pater schránek
pro jednotlivé cílové pošty a
uzly. Zásilky jsou unášecím
pásem hnány nad
adou
schránek ve svém pat e a
výhybkami jsou nasm rovány
do té jedné konkrétní. Když si
p imyslíte tu rychlost, je to
opravdu zajímavý pohled.
V t chto sk íních se oráží strojové razítko Brno 02
Lidské oko na záv r: Listovní zásilky, které se nepoda í na íst ve druhé lince, jdou do
tecího za ízení a zobrazí se operátorce na monitoru. Ta p e te PS a ru n ho p i adí
zásilce. Další proces už je stejný jako u ostatních zásilek.
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Brn nské filatelistické materiály 2007
- Leden 2007, "REGION TOUR/
11.-14.1.2007/ NAVŠTIVTE/
ZTRACENÝ SV T", strojové propag.
razítko, 601 00 Brno 1

- leden 2007, 16. mezinár. veletrh
turistických možností v regionech REGION TOUR, propaga ní OVS,
pošta 602 00 Brno 2
- 31. b ezna, setkání Olymsport,
propaga ní OVS, OH Londýn 1948 a
2012 a V ra R ži ková, pošta 602 00
Brno 2

- 30. dubna, 2.-5. kv tna, zahájení
provozu nového sb rného p epravního
uzlu Brno 02, - ru ní p íležitostné
razítko, 655 02 Brno 02

- 2. kv tna 2007, zahájení provozu
nového SPU Brno 02 (1.5.2007); Rnálepka, 2000 ks, série .1-2000, Pošta
655 02 Brno 02
- 2. kv tna 2007, zahájení provozu
nového SPU Brno 02 (1.5.2007);
samolepící R-nálepka, 2000 ks, série
.2001-4000, Pošta 655 02 Brno 02

- 4. - 30. ervna, 85 let Klubu
filatelist Alfonse Muchy v Brn , Pošta
601 00 Brno 1, cenná nálepka na APOST
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- 4. - 30. ervna, 85 let Klubu
filatelist Alfonse Muchy v Brn , Pošta
601 00 Brno 1, ru ní p íležitostné razítko

- 23. - 27. íjna, INVEX 2007, pošta
602 00 Brno 2, ru ní p íl. razítko
p íl. p epážka na stánku P s.p.

- 1.-7. listopadu zahájení provozu
rekonstruované pošty Brno 19, Pošta
619 00 Brno 19, ru ní p íležitostné
razítko

- 1.-7. listopadu, zahájení provozu
rekonstruované pošty Brno 19, Pošta
619 00 Brno 19, cenná nálepka APOST
(mimo 3. a 4. 11.)

- 1.-23. prosince, Tradi ní vánoce v
Brn , Pošta 601 00 Brno 1, ru ní
p íležitostné razítko, p.p.p. na nám.
Svobody

- 23. prosince, XV. Vánoce na
brn nské radnici, Pošta 601 00 Brno 1,
ru ní p íležitostné razítko, p.p.p. na Nové
radnici
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Moravský Krumlov 2008
Výstava muchova díla z stává i tento rok na zámku v Moravském
Krumlov . Jako je již p es deset let tradicí, i letos bude tedy instalována
klubová výstava v expozici Slovanské epopeje. Výstava potrvá od dubna
do íjna a letošní název zní: „Zaniklé známkové zem “.

Plánované výstavy
Praga 2008, sv tová výstava poštovních známek ; 12. – 14. zá í 2008
Internet: www.praga2008.cz
Podle informací by vstupné pro leny S F a pracovníky P s.p. m lo být zdarma.
WIPA 2008, sv tová výstava poštovních známek; 18. – 21. zá í 2008,
Internet: www.wipa08.com
P íbram 2008, výstava premiéra
Haví ov 2009, regionální výstava
BRNO 2010, národní výstava

Seminá S F k novým trend m ve filatelii - 1. 3 2008
Komise juryman S F ve spolupráci s analytickou skupina S F po ádají druhý
seminá Sou asný vývoj a trendy ve filatelii. Seminá se uskute ní sobotu 1.
b ezna 2008 od 10.00 hodin v Brn ve vinárn U královny Elišky, Mendelovo
nám stí (zm na proti informacím ve Filatelii). Doprava tramvají . 1 od
Hlavního nádraží (4. zastávka).
Seminá bude tentokrát zam en zejména na otázku sou asných trend v hodnocení
filatelistických exponát .
Na programu jsou následující vystoupení:
• Informace o p íprav Sv tové výstavy poštovních známek PRAGA 2008 (Vít Vaní ek)
• Mistrovství Evropy v tematické filatelii (Lumír Brendl)
• Poznatky z mezinárodního seminá e o tematické filatelii (Walter Müller)
• Hodnocení jednorámových exponát (Lumír Brendl)
• Exponáty otev ené t ídy (Lumír Brendl)
• Trendy v hodnocení teritoriálních exponát (Václav Kopecký)
• Hodnocení aerofilatelistických exponát na výstavách FIP (Bed ich Helm)
• Elektronická filatelie (B etislav Janík)
• Elektronická filatelistická literatura a její hodnocení na výstavách (Miroslav Langhammer)
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Po úvodním vystoupení prob hne ke každému bodu programu diskuse. Úvodní vystoupení a
zásadní poznatky z diskuse budou publikovány na internetových stránkách Informace S F a
ve filatelistickém tisku.
Seminá je otev ený všem, kdo se zajímají o aktuální d ní ve filatelii. Zájemci se mohou
p ihlásit na sekretariátu S F e-mail: scf@iol.cz
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V botanické zahrad

Ješt jeden pohled na SPU Brno

VELETRŽNÍ SETKÁNÍ SB RATEL BRNO 2008
Setkání se koná ve dnech 4. - 5. dubna 2008
Místem je sál Morava a jeho p edsálí (pavilon A3 výstavišt ).
Obory: pošt. známky, pohlednice a celistvosti, mince a bankovky
Doba konání: 9.00 - 17,30hod
St l/den-450,-K , p i platb do 28. února 2008 sleva 10%
Objednávky p edem na adrese klubu nebo na e-mailu:
kloubec@volny.cz
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