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�lenská prémie Klubu filatelist� A. Muchy za rok 2008 

 
�lenové, kte�í zaplatí �lenské p�ísp�vky na rok 2009 obdrží bezplatn� 

�lenskou prémii klubu: známkový sešitek "90 let �eskoslovenské poštovní 

známky". Není to první sešitek vydaný klubem. Bylo již vydáno šest sešitk� 

(p�ehled uvnit� Zpravodaje) 
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Valná hromada KF AM 

Jako obvykle se za�átkem p�íštího roku bude konat Valná hromada 
našeho klubu. Termín Valné hromady byl schválen na úterý 27. 1. 2009 v 
16 h v zasedací síni d�kanátu Pedagogické fakulty Masarykovy 

univerzity v Brn�, Po�í�í 7. Výbor klubu zve všechny �leny. Do konce prosince m�žete 
p�edat své p�ipomínky, návrhy a nám�ty, abychom mohli �ádn�  p�ipravit program klubu na  
rok 2009. Prosím pozna�te si již nyní termín valné hromady a p�ij�te  se vyjád�it k naší  
další �innosti.        

V. Schiebl 

  
Ješt� ke klubovým sešitk�m (pokra�ování �lánku z titulní strany) 
 

První sešitek "Poštovní provoz a filatelie" byl vydán již v roce 1990 ke 
stejnojmenné propaga�ní výstav� a sou�asn� byl permanentní 
vstupenkou na dvoudenní Setkání filatelist� (celostátní vým�nnou 

sch�zku).Byl vydán ve dvou barvách zelené a �ervené. 
Druhý sešitek "140. výro�í narození T.G. Masaryka" byl vydán v roce 1990 rovn�ž ke 

stejnojmenné výstav� a jako vstupenka na oba dva dny celostátní burzy.  Také byl vydán 
ve dvou barvách: modré a hn�dé. 

T�etí sešitek "130. výro�í narození A. Muchy" byl vydán jako prémie pro �leny klubu 
rovn�ž v roce 1990 v barv� hn�dé. 
�tvrtý a pátý sešitek   byly op�t vydány k výstavám "150 let poštovní známky" a  

"Nám�tová filatelie" a sloužily též jako vstupenky na dvoudenní celostátní vým�nné 
sch�zky v roce 1991 a 1992. Sešitek "Nám�tová filatelie" byl s p�etiskem data použit i pro 
celostátní burzu v roce 1992. 

Zájemci, kte�í by si cht�li chyb�jící sešitky obstarat, mohou je získat  v klubovn�. 
N�kolik starších sešitk� ješt� máme k dispozici.                                               V. Schiebl 
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Akce v Brn� – záv�r roku 

13. prosince KF Alfonse Muchy klub MK Vlhká 21 
20. prosince Baru klub MK Vlhká 21 

 
 
Ned�lní vým�nné sch�zky našeho klubu – zm�na! 
 
Situace p�i vým�nných sch�zkách v Komín� se nezlepšila v obsluze a �istot�, 
v zabezpe�ování místnosti. Od prosince (7. 12.) budou vým�nné sch�zky probíhat 
v restauraci Kounicova 22, vždy od 8-11 h. Místnost pro p�ípravu burzy a parkování aut  
k dispozici. 
 
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. 
 

 

Veletržní setkání 2009 

Uskute�ní se 3. a 4. dubna 2009 v dob�e známých prostorách pavilonu A3. 
 

  

P�ipravované p�íležitostné materiály 

  Ru�ní p�íležitostné poštovní razítko, 1.12. 2008 - 23. 2. 2008 
 Tradi�ní vánoce, ppp pošty 601 00 Brno 1 
  

 

Letošní skon�ená výstava v Moravském Krumlov� 

S koncem �íjna skon�ila i naše pravidelná klubová výstavka v Moravském 
Krumlov�, kterou navštívilo letos odhadem asi 2500 návšt�vník�, též 
ambasado�i z Bruselu, Litvy a Kypru. 

Bohužel je už potvrzeno, že v r. 2009 se bude Epopej st�hovat do Prahy a expozice bude 
uzav�ena. Po 14 letech našich výstavek v Moravském Krumlov� tak  tato úctyhodná �ada 
kon�í.  
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Výstavka MÚ M. Krumlov – prosinec 2008 

Ve spolupráci s m�stským ú�adem v Moravském Krumlov� po�ádáme propaga�ní 
výstavku "90. výro�í první �s. známky". Konat se bude od 9. - 31. prosince 08. Celkový 
rozsah bude 12 panel�. 
 

 

 

P�ísp�vky na rok 2009 a �lenské pr�kazy  
 
     P�ísp�vky na rok 2009 �iní pro všechny �leny celkem 200,- K�.podle 
organiza�ního �ádu klubu je nutno je zaplatit novinká�i do 15. ledna 2009. 
Sou�asn� si u pana Baru vyzvedn�te zbývající novinky roku 2008. Stále 

mnoho �len� si vyzvedává novinky nepravideln� a se zna�ným zpožd�ním. Dostali jsme 
návrh, který chceme projednat na valné hromad�, aby byl stanoven termín, do kterého 
musí být novinky odebrány. Pokud by si je �len do uvedeného termínu neodebral, ztrácel 
by na n� nárok a mohly by být p�enechány dalším zájemc�m. O výsledku jednání valné 
hromady budeme ješt� informovat. 
.          V. Schiebl 

 

Spojení KFAM a  KF 06-08 
 

V pr�b�hu letošního roku prob�hla p�edb�žná jednání mezi zástupci 
našeho klubu a klubu filatelist� 06-08 (pan Formánek). Jednalo se o 
slou�ení klub�. V t�chto dnech by m�la prob�hnout  jednání definitivní a 

v p�ípad� vzájemné dohody by bylo slou�ení klub� i p�edm�tem jednání lednové Valné 
hromady (viz. výše). 
Ve své historické linii je KF 06-08 nejstarším klubem filatelist�  v Brn�. Slou�ením obou 
klub� by bylo možné jeho tradici udržovat živou i v dalších letech. 
 

 

 



Klubový zpravodaj pro �leny KF A. Muchy v Brn�                                       1922 – 2008   - 5 - 

Neprodejné                             Kopírování a další ší�ení  povoleno 

Získávání materiálu na elektronické aukci 
 
Mimo standardních sálových nebo písemných aukcí se v posledních letech objevují i 
aukce pln� elektronické, p�ístupné pouze po internetu. V mezinárodním m��ítku je 
oblíbené  nap�. ebay; v tuzemsku je to Aukro.  

 
V posledních týdnech jsem si internetovou aukci sám vyzkoušel. Abych z�stal p�i zemi, 

jednalo se o tuzemské Aukro. V sekci filatelie je nabízeno desetitisíce položek, které se 
neustále obm��ují (položky tam mohou být umíst�ny cca týden). Nabídka je pestrá a 
neustále je co prohlížet. Výhodou je, že jsou nabízeny položky �asto již od jedné koruny a 
m�že se jednat i o položky zajímavé. M�že, ale taky nemusí! Položky do aukcí vkládají 
jednotlivci, �asto nefilatelisté, a ti mohou mít (a také ob�as mívají) zkreslenou p�edstavu o 
hodnot� a prodejnosti nabízených položek. Takže vedle p�kných položek s nízkou 
vyvolávací cenou se objevují  i bezcenné suvenýry s cenou p�emršt�nou. P�esto však je 
nabídka tak bohatá, že se ob�as vyplatí se po Aukru porozhlédnout. P�estože jsou položky 
pom�rn� pozorn� sledovány, nemusí se n�kdy setkat s poptávkou a lze sehnat za pár 
korun zajímavý p�ísp�vek do sbírky.    

 
Bohatost nabídky skrývá jedno nebezpe�í. Pokud se nám na Aukru zalíbí, m�žeme tam 

bloudit a prohlížet i n�kolik hodin týdn� a to je p�ece jen hodn� �asu. Proto je pot�eba 
omezit okruh prohlížených položek a trošku se držet na uzd�. 

 
P�i kupování drobných položek v cen� desítek korun je nutno po�ítat ješt� s tím, že 

kupující platí poštovné. P�i cen� položky nap�. 20K� je to docela podstatná p�irážka, která 
znevýhodní koupi jedné položky. Pokud už se nám n�co v této cen� líbí, tla�í nás to 
k tomu, koupit od jednoho prodejce více položek, protože pak se jedno poštovné „rozpustí„ 
na více položek.  Jaký je zájem o konkrétní položku m�žete sledovat pr�b�žn� po celou 
dobu aukce.  U každé položky je dobré si p�edem p�e�íst prodejcovy podmínky, protože ty 
bývají r�zné.  Op�t zde m�že být jeden problém – platba se provádí p�evážn� bankovním 
p�evodem, tedy op�t p�isko�í n�kolik korun do náklad�.  

  
Problém m�že nastat u dražších položek. I takovéto položky  jsou zde nabízeny  a to i 

v cen� tisíc� korun. Zde je na míst� maximální opatrnost a osobn� bych zde známku 
v hodnot� od n�kolika set korun asi v�bec nekoupil, zejména pokud je nabízena 
s poznámkou „nezkoušené“.  Pravd�podobnost, že koupíte pad�lek je dost vysoká.  
N�kte�í chytráci také dokážou do popisu  schovat špatn� �itelnou zmínku, že se jedná o 
„hodnotné kopie“.  

Text nabídky je vždy pot�eba dob�e p�e�íst, protože Aukro poskytuje garance na 
kupované zboží. Ovšem práv� ob� zmín�né poznámky  (nezkoušené a kopie) jako i �ada 
podobných uvedených v popisu nabídky jsou d�vodem, pro který p�ípadnou reklamaci 
nikdo nechce uznat. 

 
Od jednoho z brn�nských obchodník� jsem se dozv�d�l o p�ípadu, kdy k n�mu p�išel 

zákazník shán�t levn� pad�lky (nezna�ené) s tím, že ty známky, které mu doty�ný 
obchodník neodkoupil, protože to byly zjevné pad�lky, výhodn� prodal práv� p�es 
internetovou aukci.  

 
Toto krátké pojednání je sepsáno z pohledu kupujícího. Nicmén� práv� nap�. Aukro lze 

dob�e využít k prodeji p�ebytk� vlastního levn�jšího materiálu. Je jasné, že internetové 
aukce budou dobrým zdrojem ur�itého materiálu. Otev�ené všeoborové auk�ní domy ale 
nikdy nebudou tak bezpe�ným zdrojem, jako specializovaní aukcioná�i, kontrolující fyzicky 
prodávaný materiál. I u filatelistických obchodník� už ale fungují i internetové aukce. Chybí 
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zde ovšem práv� ta nejlevn�jší skupina položek cca do 200K�, která by byla kv�li režijním 
a manipula�ním náklad�m ztrátová.  

           J. Pun�ochá� 

 
 
Praga 2008/ Salon �eské mládeže  – ohlédnutí za výstavami 

 
Na výstav� Praga jsme se Zde�kem Oká�em a Jaromírem Hvižd�m strávili p�t 
dn� vypln�ných organiza�ními prácemi spojenými se Salonem �eské mládeže. 
Bylo to p�t dn�, které proklouzly okolo nás jako lehký vánek a �lov�k m�l pocit, 
že se ani nezastavil a už je konec. Nicmén� povýstavní pocity nebyly špatné – 

výstava se povedla. 
Salon �eské mládeže byl doprovodnou akcí  Pragy 2008 a spolu s D�tskou poštou ho 

m�la na starost komise mládeže S�F. Br�áci zajiš�ovali Salon a �lenové komise z �ech 
m�li na starost D�tskou poštu. 	ada funkcí byla kumulovaných – krom� organiza�ních 
povinností ješt� jurování mládeže.  

 
Do Prahy jsme vyráželi ve st�edu ráno. Auto bylo nacpané až po st�echu. T�i cestující 

s bagáží a dev�t krabic s exponáty. Ješt� št�stí, že v�tšina exponát� byla dodávána p�ímo 
na výstavu.  

Vzhledem k tomu, že �ada mladých vystavovatel� z našeho regionu instalovala rámy a 
že technický odbor vedl Martin T�ma, dlouholetý �len jihomoravské komise mládeže, 
nem�li jsme se stavbou Salonu �eské mládeže a instalací exponát� žádné problémy. Ani  

 

  
Z montáže rám� V pop�edí dva z jihomoravských mládežník� 
 
vlastní Praga však nem�la v�tší problémy. Drtivá v�tšina výstavy byla instalována už ve 
st�edu a ve �tvrtek, kdy už pracovaly jury, se dod�lávali „opozdilci“. Krom� našich 
mládežník� jsem mezi montážníky potkal i �adu známých tvá�í z montáže Brna 2005. Když 
jsem tak ve st�edu sledoval montáž, bylo jasn� vid�t rozdíl ve výkonnosti montážník� z �ad 
filatelist� a montážník� najatých agenturou.     

 
„Mládežníci“ byli kompletn� instalováni už ve st�edu spolu s doprovodným exponátem 

ZUŠ (zákl. um�lecké školy) Mladá Boleslav. Ve �tvrtek už jsem „organizoval“ sám, protože 
oba kolegové se v�novali jurování exponát�. 
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Expozice ZUŠ Mšeno �ást jury mládeže p�i práci 

 
Na št�stí ve  �tvrtek byla hlavní �inností instalace výtvarných exponát� ZUŠ Mšeno. Ty 

jste mohly vid�t i na posledních rámech hlavní expozice Pragy a na n�kterých 
neobsazených rámech. Hlavní stan jsme m�li, spolu pražskými �leny komise mládeže, za 
d�tskou poštou, a tam nás také �ada z vás našla.  

 
Jako bonbónek se mi poda�ilo nato�it transport maurici� z trezoru do expozice, ale jako 

málo ak�ní jsem ho pozd�ji smazal. Malebn�jší byl ur�it� transport z letišt�, ovšem ten byl 
tutlán. Tutlán byl tak dob�e, že i NOVA v tv novinách použila archívní záb�ry z Brna 2005 
(jako autor t�chto záb�r� jsem tak již podruhé pronikl do hlavních zpráv).  Mimochodem 
práv� p�i instalaci expozice pozvaných exponát� (Dvorana slávy) se objevily technické 
problémy, které se �ešily dlouho do noci.  Podle mého práv� koncepce této expozice byla 
tou slabší stránkou Pragy.  

 

 
T�sn� p�ed p�est�ižením pásky 

 
Pátek – zahájení. Odhadem tak 200 až 300pozvaných host� si vyslechlo krátké 

proslovy p�edsedy S�F L. Brendla, gen. �editele �eské pošty pana Kratiny, presidenta FIP 
Josepha Wolfa vedoucího kancelá�e prezidenta republiky Ji�ího Weigla. (za po�adí a 
úplnost neru�ím). Pak už výše uvedení za pomocí �estného hosta, kterým byla olympijská 
vít�zka Barbora Špotáková, p�est�ihli pásku a Praga 2008 byla zahájena.   
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P�es standardní denní problémy jsme se p�enesli až do odpoledne. P�estože to byl 

první den výstavy, konal se slavnostní ve�er �eské pošty. Termín byl ovšem dán délkou 
výstavy – t�i dny. P�itom poslední den ve�er se žádná akce konat nem�že a v sobotu 
muselo být palmáre.  Ve�er �eské pošty byl akcí veskrze p�íjemnou. Už sami prostory 
(zahrady i interiéry) trojského zámku stojí za shlédnutí. M�l jsem možnost podrobn� 
zhodnotit stav zahrad a �ady staveb trojského zámku p�ed n�kolika lety po povodních, ale 
te�, po opravách, jsem je nemohl poznat. K tomu si host mohl vybrat kulturní program 
podle svého gusta. Kolegové Oká� a Hviž� využili p�íležitosti a lobovali u �editele �eské 
pošty za výstavu Brno 2010. Pan Kratina svoji podporu potvrdil. Bohužel jeho brzké 
odstoupení s funkce p�erušilo nad�jná jednání. 

 
Slavnostní ve�er �eské pošty – zámek Trója 

 
Sobota – návšt�vnicky nejnáro�n�jší den. V�bec, co se týká návšt�vnosti, byla Praga 

2008 opravdu výborná. Spojení se Sb�ratelem i dobrá propagace v rozhlase a televizi 
vykonaly své.      

Do jist� míry se z�ejm� i u nefilatelistické ve�ejnosti poda�ilo vyvolat pocit, že pokud 
neuvidí mauricie, jsou mimo d�ní. N�kolikahodinové fronty u Dvorany slávy blokovaly 
centrální �ást výstavního paláce i veletrhu Sb�ratel (druhý den už se poda�ilo frontu oto�it 
do expozice Pragy a vést ji podél zdi, kde tolik nevadila). Frontou �ekající na mauricie tak 
byly zablokovány  pro zájemce ostatní významné pozvané exponáty exponáty, a to je 
škoda.  Pro Salon �eské mládeže to naopak znamenalo návšt�vníky navíc, protože lidé ve 
front� postávali desítky minut u mládežnických exponát�, které byly instalovány hned 
vedle Dvorany slávy. 

(Pozn.: Na medializaci výstavy Praga 2008 jsem si ov��il tvrzení známého noviná�e o 
tom, že pražské akce jsou celostátními médii �ízenými z Prahy propagovány mnohem 
ochotn�ji než akce mimopražské – s výjimkou katastrof všeho druhu). 

 
My, jako organizáto�i, jsme se moc nezastavili. V sobotu po poledni bylo palmáre 

mládeže ve Strakov� akademii na výstavišti a v podve�er se konalo hlavní palmáre Pragy. 
Ve zbytku dne se papírovalo. vypl�ovaly se výkazy, p�ipravovaly diplomy, medaile, v�cné 
ceny a Zden�k Oká� neustále �ešil komplikovanou problematiku výstavních katalog�. 
Nicmén� prost�edí D�tské pošty, ve kterém jsme se v�tšinou pohybovali, bylo barevné, 
duševn� povzbuzující a n�kdy lehce infantilní.  To, spolu s každodenní �adou kelímk� 
�erné kávy, umož�ovalo p�ežít. U p�epážky D�tské pošty byla v�tšinou fronta (80% 
dosp�lí, 20% d�ti). D�v�ata z pražského u�ilišt� a službukonající mládežníci z Moravy 
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rozdávali lístky a známky D�tské pošty. Oráželo se (d�ti i svépomocn�) razítko D�tské 
pošty, razítko u�ilišt� i kašet Exponetu, který byl p�es uli�ku.  U stole�k� se se známkami 
hráli d�ti a sout�žili o ceny.  Prost� m�žu �íct, že D�tská pošta žila. 

 

  
Palmáre Salonu �eské mládeže D�tská pošta 

 
Ned�le: z pohledu návšt�vníka - výstavní den, jako dva p�edchozí, jen o n�co kratší. 

Z pohledu organizátora - poslední den výstavy. V dev�t hodin ráno jsem se šel podívat na 
ochoz  v centrální �ásti, najednou mn� zarazil jakýsi temný hukot. Za pár vte�in jsem 
pochopil, když do sálu pode mnou vb�hl dav návšt�vník�, kte�í okamžit� vytvo�ili asi 
dvacetimetrovou frontu. Další už dorazili normálním krokem. Ovšem tím dvacetivte�inovým 
úprkem se dala ušet�it p�lhodina.  

 
Spolu s prvními návšt�vníky jsem se pak poprvé (a naposledy) v�noval dv� hodinky 

prohlídce exponát�. Potom už bylo na�ase domlouvat se na bourání, chystat soupisky 
exponát� na kontrolu, obálky a obaly na exponáty a vy�ídit poslední resty v papírování. P�i 
t�chto pracech najednou zmizeli návšt�vníci. Naši mládežníci z D�tské pošty se chopili 
ná�adí a výstava Praga 2008 i Salon �eské mládeže skon�ily. 

 
Za t�i hodiny od uzav�ení výstavy jsme opoušt�li naše p�tidenní úto�išt� v D�tské pošt� 

s tím, že Salon �eské mládeže i D�tská pošta jsou zlikvidovány. Už hodinu p�edtím jsme 
ale museli stánek hájit p�ed nájezdy montážník� výstavišt�, kte�í by ho zlikvidovali bez 
ohledu na rozložené exponáty.  Když jsme odcházeli, byl to jediný kompletní montovaný 
stánek  na ploše, ostatní už byly ze 60% na hromadách. 

 
Pak už následovala cesta dom�. Po�así bylo nevlídné, místy mživé a cesta po dálnici, 

jako obvykle, nep�íjemn� kodrcavá. Myslím, že jsme se všichni t�šili dom�, a výstava se 
pro nás stávala minulostí.     

 
 P.S. Ona nás ta minulost ješt� n�kolikrát dohnala. Nap�íklad nás vyložen� dob�hla, když 
posledních p�t exponát�, které jsme nechali v Praze na hromadné rozeslání 
vystavovatel�m, dorazilo do Brna s tím, že si je musíme rozeslat samy. 

J. Pun�ochá� 
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�asopis MICHEL - RUNDSCHAU 

Klubu byla p�edložena nabídka na odb�r �asopisu MICHEL-RUNDSCHAU. Je v �eštin� - 
cena 500.- K�/rok.  �asopis obsahuje katalogové novinky stát�. Vzhledem k tomu, že 
nebude nutné tak �asti aktualizovat kompletní sadu katalog�, dojde k finan�ní úspo�e. 
Nabídka bude akceptována.   

 

�eská pošta nov� k cenným nálepkám APOST –  z internetu 

 
S ú�inností od 1. 10. 2008 nelze použít cenné nálepky APOST k úhrad� 
ceny služby za oby�ejné psaní – standard a oby�ejné psaní 
vnitrostátního styku. Od tohoto data bude možná úhrada ceny služby u 

t�chto zásilek placených v hotovosti pouze prost�ednictvím poštovní známky nebo 
výplatního stroje. Cenné nálepky APOST je od 1. 10. 2008 možné použít k úhrad� ceny 
služby za všechny ostatní poštovní zásilky, nap�. za oby�ejný balík, doporu�enou zásilku 
nebo zásilku adresovanou do zahrani�í.  
 

 
 

 
Sobotní palmáre Praga 2008 
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Emisní plán na rok 2009 (ze stránek MPO) 
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          Ráno, hodinu  p�ed otev�ením 

 
          Samoobsluha v D�tské pošt�. 
 


