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Výbor klubu p eje všem len m i p átel m klubu p íjemné
léto, prázdniny, dovolené a t šíme se na další letošní setkání.

12. – 14. zá í
2008

18. – 21. zá í
2008

Uzáv rka p ihlášek na zájezdy již 8. ervence!
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innost klubu v druhém pololetí 2008
V prvním pololetí roku 2008 plnil klub usnesení valné hromady.
Pravideln

se konaly ned lní vým nné sch zky, kolování, p j ování katalog

a aukce.

P es dlouhodobou nemoc pana Petra Baru zajistil jeho syn Ronald Baru bezproblémové
vydávání novinek. Prob hly také dv

celostátní vým nné sch zky a velice úsp šné

Veletržní setkání sb ratel . Setkání navštívilo na 700 návšt vník . kte í byli spokojeni s
nabídkou nejrozmanit jšího filatelistického materiálu. Klub také uspo ádal v Botanické
zahrad P írodov decké fakulty Masarykovy univerzity výstavku "P íroda na známkách", v
Moravském Krumlov

výstavu "Zaniklé známkové zem " a v Brn nské pobo ce

Židovského muzea výstavku "Dopisy z koncentra ních tábor a v znic". V únoru jsme též
uspo ádali exkurzi do nového Sb rného p epravního uzlu v Brn .
Ve druhém pololetí plánujeme uskute nit t i zájezdy:

-

na Sv tovou výstavu poštovních známek Praga 2008 v sobotu 13. zá í

-

na Mezinárodní výstavu pošt. známek WIPA 2008 do Vídn v sobotu 20. zá í

-

na celostátní vým nnou sch zku rakouských filatelist do družebního m sta
St. Pöltenu v ned li 5. íjna.

Zájezdy budou uspo ádány pouze za p edpokladu, že se p ihlásí dostate ný po et
zájemc . Proto prosíme, aby se zájemci závazn

p ihlásili nejpozd ji do 8. ervence,

abychom mohli na výborové sch zi ve st edu 9. ervence rozhodnout zda se zájezdy
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uskute ní a stanovit podle po tu p ihlášených cenu zájezdu ( tak abychom pokryli
náklady). O výsledku jednání budeme všechny p ihlášené informovat.
Výbor se též zabývá problémem rychlé a v asné informovanosti len o p ipravovaných
akcích klubu. Jedním z navrhovaných ešení je využít moderní techniky a informovat leny
o chystaných akcích prost ednictvím e-mailu. Proto se obrátíme na všechny
žádostí, aby nám poskytli svoji e-mailovou adresu (dom

leny se

nebo do zam stnání), nebo

n které své blízké osoby (d ti, p íbuzní, p átelé), kam bychom jim mohli informaci zaslat.
Využijte této možnosti a napište nám

e-mailovou adresu, prost ednictvím které Vás

budeme v p edstihu informovat o všem co klub chystá.
Ve druhém pololetí také za neme vybírat p ísp vky na rok 2009. Jedinou povinností
lena S F je zaplatit lenský p ísp vek a to nejpozd ji do 15. ledna roku 2009. Valná
hromada klubu zrušila vzhledem k dobré finan ní situaci klubu navýšení
p ísp vku o

p ísp vek pro klub.

Proto budou všichni

lenského

lenové platit pouze základní

lenský p ísp vek, který byl na rok 2009 stanoven p edsednictvem S F na 200,- K .
Žádáme všechny, aby p ísp vek v termínu u pana Baru zaplatili .
Koncem kv tna se v Brn konala sch zka zástupc generálního editelství

eské pošty

a našeho klubu, která p iblížila možnost uskute nit v Brn v roce 2010 "Celostátní výstavu
poštovních známek s mezinárodní ú astí - Brno 2010." Nyní ekáme na oficiální potvrzení
této dohody a pak ihned zahájíme p ípravy na výstavu Již nyní se obracíme na všechny
leny, aby nám s p ípravou a pr b hem výstavy pomohli. Budeme pot ebovat leny do
pracovních kolektiv , - odbor ,

které budou výstavu p ipravovat, budeme pot ebovat

po adatele, brigádníky na stavbu panel a instalaci exponát atd. atd.V íme, že se nám
poda í stejn

jako v letech 2000 a 2005 získat dostate ný po et pomocník , aby se

výstava Brno 2010 za adila mezi p edchozí úsp šné výstavy v našem m st .
Valentin Schiebl, p edseda KF

Dopln ní k úvodnímu lánku:
Veletržní setkání 2008
Letošní veletržní setkání bylo op t úsp šné. Jednalo se již o t etí setkání v prostorách
brn nského výstavišt . Jako loni, i letos byl návšt vnicky siln jší pátek. Zájemci o
zem d lskou techniku si p išli na své na okolních plochách, kde se p ipravoval veletrh
TECHAGRO. Dopl ujeme n kolik fotografií.
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Veletržní setkání 2009
Vzhledem k plánování akcí v areálu bn nského výstavišt
je už dnes dán termín 4. veletržního setkání pro rok 2009.
Toto setkání se uskute ní v termínu 3. a 4. dubna 2009
v dob e známých prostorách pavilonu A3.

Celostátní výstava Brno 2010
Na základ dosavadních jednání mezi p ípravným výborem výstavy a pracovníky

eské

pošty se výstava Brno 2010 za íná jevit stále konkrétn ji. Definitivn bude o jejím konání
rozhodnuto až po skon ení Pragy 2008. Nicmén už te je nutné rozhodnout adu otázek.
Nap . délka konání byla p edb žn stanovena na ty i dny. Místem konání by m l být
pavilon „A“ brn nského výstavišt . První filatelistické materiály k Brno 2010 by mohly vyjít
už letos.
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Plný název výstavy je Celostátní výstava pošt. známek Brno 2010 s mezinár. Ú astí.
Výbor klubu by cht l požádat všechny naše leny i p íznivce filatelie z Brna a okolí, aby
zvážili svoji ú ast p i po ádání výstavy, protože zejména p i vlastní výstav bude zapot ebí
množství montážních a organiza ních pracovník .

Akce v Brn – 2. pololetí 2008
30. srpna

Orbis Pictus - pohlednice

klub MK Vlhká 21

6. zá í

KF 06-101

klub MK Vlhká 21

20. zá í

Baru

klub MK Vlhká 21

4. íjen

KF Alfonse Muchy

klub MK Vlhká 21

25. íjen

Baru

klub MK Vlhká 21

22. listopadu

KF 06-101

klub MK Vlhká 21

29. listopadu

Baru

klub MK Vlhká 21

13. prosince

KF Alfonse Muchy

klub MK Vlhká 21

20. prosince

Baru

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.

P ipravované p íležitostné materiály
- 160. výro í otev ení poštovního ú adu Brno 2, Pošta 602 00 Brno 2
Ru ní p íležitostné poštovní razítko, 1. 8. 2008 - 31. 8. 2008
- 160. výro í otev ení poštovního ú adu Brno 2, Pošta 602 00 Brno 2
P íležitostná R – nálepka, od 1. 8. 2008 do spot ebování množství 1000 ks

Výstava Praga 2008
Jak již bylo zmín no d íve, uskute ní se ve dnech 12. – 14. zá í výstava
Praga 2008. Není to zadlouho a p ípravy pokro ily.
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Z nov jších informací m žeme uvést, že záštitu nad výstavou p ijal prezident republiky
Václav Klaus.
Z oblasti organiza ní je nové to, že jsou uzav eny p ihlášky.

Orienta ní

ísla (bez

záruky) jsou následující:
-

celkem bylo p ijato 528 exponát

-

t ída tradi ní filatelie – 160 exponát

-

t ída poštovní historie – 160 exponát

-

t ída literatury – 142 exponát

-

vystavena bude ukázka z britské královské sbírky

Doprovodnou akcí Pragy 2008 bude Salon eské mládeže, výstava exponát
mládežník . V této akci se angažují i

lenové našeho klubu (vedoucím Salonu

eských
eské

mládeže je místop edseda klubu Zden k Oká a filatelistický odbor má na starost další
len výboru Jaroslav Pun ochá ).

Vým na lenských pr kaz S F
Jak jste asi již zjistili, vylepením letošních lenských známek S F se zaplnily
lenské pr kazy. Vedení svazu rozhodlo, že bude provedena jejich vým na.
S podrobnostmi vás seznámíme jak dostaneme další informace.

Krátce z aerofilatelie
Po letech, kdy se v oblasti aerofilatelie nic moc neudálo, se letos v prvním pololetí
p ece jen uskute nily aerofilatelistické akce.
Jednalo se o:
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1) P íležitostnou p epravu zásilek p i p íležitosti odletu našich hokejist

na MS

v Quebecu, 25. dubna 2008. Organizaci zajistil Olymsport. Propagaci p epravy a možnost
zajistit si p edem zásilky jsem nikde nezaznamenal.
2) P íležitostný let k 80 let m provozu na lince Amsterodam - Praha - Amsterodam,
zásilky p epravené ve sm ru Praha - Amsterodam i zp tným letem, 29. dubna 2008.
Organizaci zajistil Klub filatelist

Javorník u Jeseníku. Informace jsem našel jen ve

zpravodaji Arge Tschechoslowakei.

3) Balonový let k 70. výro í KF Benešov, start na zámku Jemništ - zámek Jáchyma
hrab te ze Šternberku, prvního

eského vzduchoplavce (1790 s J.P. Blanchardem).

Uskute nil se 23. kv tna. Informace byla v asopisu Filatelie, ale skryta v lánku o výro í
klubu. Navíc byla omylem otišt na bez údaj

o p ipoušt cím poplatku. (obr. na násl.

stran )
Mimo již uskute n ných akcí je možné ješt další akce o ekávat. Budou olympijské hry a
velké výstavy. Nicmén informace o letech bývají asto špatn propagované a o n kterých
letech se filatelisté dovídají až dodate n . V oblasti letecké dopravy pošty a prvních let
na nových linkách je to v sou asné dob

ješt

horší než u let

p íležitostných a

balonových. Z ejm se nedají organizovat z provozních d vod (nep epravuje se pošta)
nebo nejsou dobré kontakty na správných místech a tím pádem ani dobré informace.
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Pokud se z n jakého d v ryhodného pramene dozvíte o n jaké letecké pošt , dejte
nám p es p edsedu klubu, nebo na e-mail jpuncochar@fides.cz v d t, rádi informace
zve ejníme.

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 – Hluboš 2008, výstava premiéra
- Haví ov 2009, regionální výstava
- BRNO 2010, celostátní výstava s mezinárodní ú astí

Práce s mládeží
V kv tnu prob hlo v Brn

oblastní kolo filatelistické olympiády mládeže.

Sestupný trend z p edchozích let pokra uje i letos a mládežník

ubývá.

Letošní po et sout žících (sedm) zajiš oval všem ú astník m vysokou pravd podobnost
postupu do národního kola v Praze.
Celkem máme v oblasti evidováno 15 kroužk

mladých filatelist . Jejich aktivita je

ovšem velmi rozdílná. Po uzáv rce – v Praze se mládežníci z naší oblasti umístili na
prvním míst (podle posledních informací obsadili v jednotlivých kategoriích 2x první a 2x
druhé místo.
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