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Valná hromada KF AM

Valná hromada našeho klubu se uskute nila 28. ledna 2010 v
16,00hod v prostorách Pedagogické fakulty na Po í í. Vlastní
za átek byl posunut o p l hodiny, protože nebyla p ítomna
nadpolovi ní v tšina len klubu.

Zahájení VH provedl RNDr. Z. Oká
Zprávu o innosti p ednesl Mgr. Schiebl
Zpráva o innosti KF A- Muchy v r. 2009
1) Akce pro leny:
- Novinky – je možno vybírat kdykoliv. Po úmrtí dlouholetého lena výboru Petra
Baru zajiš uje Ronald Baru
- Vým nné sch zky: ned lní – konaly se 40x, ú ast 1.257, prodáno stol 370
Celostátní – konaly se 4x, ú ast 430, prodáno 141 stol
- Veletržní setkání 2009. Návšt va 825, stol celkem 307 (32 zahrani ní prodejci).
- Aukce: konaly se 9x, 1.675 položek, z toho prodáno 1.255 položek za 89.506 K .
- Kolování: vyú továno 6 výb r za 7 030,- K .
- Knihovna 25 p ír stk , obm na katalog , 219 výp j ek
- Výstavka v klubovn 3x.
- Informace: 1) 3x Zpravodaj (v papírové podob i na internetu)
2) 8x elektronický zpravodaj na 83 e-mailových adres
3) klubové internetové stránky – v r. 2009 bylo 800 návšt v
2) Výstavy
- Výstava Premiera Brno 2009 – 37 exponát , 230 návšt vník , vystavovali i
lenové našeho klubu (J. Škaloud, J. Pun ochá , M. P íkazský, J. Dvo á ek),
/ ada exponát je i dnes ke shlédnutí na internetových stránkách www.filabrno.net
/.
- Dvojvýstava Jihlava 2009 – vystavovali J. Škaloud (2x), J. Pun ochá , M.
P íkazský.
- Moravský Krumlov: Fauna – filatelistická encyklopedie – autor Jar. Jedli ka.
- Propaga ní výstavky: J. Herman – „1. SR“, obec Morašice, 30 osob
- p. Klíma – „Hokej“, Kometa Pub, Brno
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3) Spolupráce se St. Pöltenem (partnerský klub BSV St. Pölten)
Rakouští p átele uspo ádali 2x autobusový zájezd do Brna (Veletržní setkání 2009 a
Váno ní trhy v Brn spojené s návšt vou filatelistické burzy).
Náš klub vyslal 4 lennou delegaci na oslavy 850. výro í založení m sta.
4) Práce s mládeží
V kroužku vedeném p. Meitnerem dochází k útlumu innosti vlivem dospívání len bez
náhrady novými mládežníky.
Pracuje kroužek vedený p. Šottem – klub obdržel dopis od editelky ústavu s pochvalou
jeho práce.
5) Organiza ní záležitosti.
- 253 len S F a 8 v KMF = celkem 261 len našeho klubu
- Výbor p ipravil zásady pro odm ování len klubu diplomy a estným lenstvím
- Probíhají jednání o p ípadném slou ení brn nských klub .KF Merkur 06-101
aktivn pracuje, KF 06-01 po ádá anketu o slou ení, KF 06-19 nemá zájem o
slou ení
- Klub si p ipomn l 90 let o vzniku K F v Brn
- Klub obdržel od S F diplom s pod kováním za aktivní innost klubu.
Zprávu o hospoda ení v r. 2009 a návrh rozpo tu na r. 2010 p ednesla pokladní pí.
Henešová. Hospoda ení v r. 2009 skon ilo s p ebytkem cca 10000K . Rozpo et na rok
2010 je navržen jako vyrovnaný.
Revizní zprávu podal p. Bo il – doklady o hospoda ení jsou bez závad
estné odznaky S F: p ítomný tajemník S F Mgr. J. Male ek a p edseda klubu Mgr.
V. Schiebl p edali diplomy estné odznaky navrženým len m klubu.
Zlatý odznak S F p. Karlu Chodákovi a Karlu Šottovi, st íbrný odznak S F p. Jaroslavu
Jedli kovi. estné uznání za rozvoj filatelie p. Jaromíru Hviž ovi a J. Pun ochá ovi.
Volba nového výboru klubu a revizní komise ( ídil Ing. Švehla)
Byly zvoleny ob kandidátky.
Následn nov zvolený výbor zvolil novým p edsedou našeho klubu RNDr. Zde ka
Oká e, který tak nahradil odstoupivšího dlouholetého p edsedu Mgr. Valentina Schiebla.
Následovala diskuse, v níž vystoupil tajemník S F Mgr. Male ek, který p edal
pod kování p edsedy S F odstupujícímu p edsedovi klubu Mgr. Schieblovi a
komentoval situaci ve vztazích mezi eskou poštou a S F.
P edseda klubu požádal p ítomné o schválení delegát na letošní prosincovou Valnou
hromadu S F.
Plán práce Klubu filatelist Alfonse Muchy 06-22 na rok 2010

-

pravideln po ádat vým nné ned lní burzy,
organizovat klubové kolování (pátek v klubovn ),
zajistit výp j ní službu literatury,
uspo ádat veletržní setkání sb ratel 2010,
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uspo ádat celostátní burzy na Vlhké ulici,
dokon it p ípravu a zahájit provoz ve výstavy známek v prostorách
Letovického zámku,
zú astnit se setkání 40. výro í partner v St Poltenu (14. - 16.5.) a
uspo ádat tam i zájezd našich len na velkou burzu,
p i velké celostátní burze p ivítat delegaci ze St.Poltenu,
podílet se na p íprav plánované výstavy BRNO 2013,
pro leny zabezpe it novinkovou službu eských známek
Usnesení Valné hromady Klubu filatelist Alfonse Muchy ze dne 28. ledna 2010
1. Valná hromada schvaluje:
- Zprávu o innosti klubu v roce 2009
- Zprávu o hospoda ení klubu v roce 2009
- Rozpo et na rok 2010
- Plán práce na rok 2010
- Nevybírat p ísp vky pro klub na rok 2011 (budou se vybírat p ísp vky pouze
ur ené S F)
2. Valná hromada bere na v domí:
- Zprávu revizní komise o hospoda ení klubu v roce 2009
- Informaci o provedené inventu e majetku
3. Valná hromada uložila výboru klubu:
- Zve ejnit záv ry Valné hromady v klubovém Zpravodaji
- Projednat obsah diskusních p ísp vk a vyvodit z nich záv ry
4. Valná hromada zvolila výbor klubu ve složení:
lenové výboru
Ing. Alois Rafaj
RNDr. Zden k Oká - p edseda
Mgr. Valentin Schiebl
Ing. Vladimír Švehla, Ph.D.
Ji í Dostál
Miroslava Henešová
Ing. Bohdan Zicha
Náhradníci výboru
Jaromír Hviž
Ji í Kloubec
Ronald Baru
Ing. Ladislav Klusá ek, CSc.
Jan Herman
Karel Kramá
Milan Ošmera
Revizo i KF
JUDr. Pavel Matoušek
Ing. František N me ek
Stanislav Bo il
Ing. Zden k Nevosád, CSc.
Ctibor Mihola
Ivo Rotter
Ing. Jaroslav Pun ochá
5. Valná hromada zvolila tyto kandidáty na delegáty na valnou hromadu S F, která
se bude konat v Praze 4. 12. 2010:
RNDr. Zden k Oká , Jaromír Hviž , JUDr. Pavel Matoušek, Ing. Zden k
Nevosád, CSc., Ing. Jaroslav Pun ochá , Mgr. Valentin Schiebl, Ing. Bohdan
Zicha
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Akce v Brn – 2010
Velké vým nné burzy v Brn :
6. b ezna

KF „Merkur“ 06-101

klub MK Vlhká 21, 8,00-12,00

27. b ezna

pohlednice, Orbis Pictus

klub MK Vlhká 21, 7,30-11,30

10. dubna

pohlednice, Orbis Pictus

klub MK Vlhká 21, 7,30-11,30

17. dubna

Hobby setkání, Baru

klub MK Vlhká 21, od 8,00

23. a 24. dubna

Veletržní setkání, KF A. Muchy

brn nské výstavišt , pavilon A3
9,00-17,30

8. kv tna

pohlednice, Orbis Pictus

klub MK Vlhká 21, 7,30-11,30

22. kv tna

Hobby setkání, Baru

klub MK Vlhká 21, od 8,00

5. ervna

KF „Merkur“ 06-101

klub MK Vlhká 21, 8,00-12,00

12. ervna

Hobby setkání, Baru

klub MK Vlhká 21, od 8,00

26. ervna

pohlednice, Orbis Pictus

klub MK Vlhká 21, 7,30-11,30

28. srpna

pohlednice, Orbis Pictus

klub MK Vlhká 21, 7,30-11,30

11. zá í

KF „Merkur“ 06-101

klub MK Vlhká 21, 8,00-12,00

2. íjna

KF Alfonse Muchy

klub MK Vlhká 21, 7,00-12,00

6. listopadu

KF „Merkur“ 06-101

klub MK Vlhká 21, 8,00-12,00

4. prosince

KF Alfonse Muchy

klub MK Vlhká 21, 7,00-12,00

Klubové vým nné sch zky KF A. Muchy:
Každou ned li

(mimo svátky a
prázdniny)

restaurace Stadion na Kounicové 22 v dob od 8,30 do 11,00hod

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.

Výstava na zámku v Letovicích v r. 2010
Od letošního roku je klubová výstava, instalovaná po adu let v Moravském Krumlov ,
nov p emíst na na zámek do Letovic. Na základ plánu postupu stavebních prací by
m la být výstavka otev ena od 25. dubna.

Výstavy svazové:
Dob íš 2010 – regionální výstava Dob íš 2010. 16. – 19. zá í 2010. P ihlášky je nutno
podat do 30. ervna 2010 na adresu JUDr. Jaromír e ovský , Milínská
140, 261 01 P íbram.
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Brn nské filatelistické materiály z roku 2009

Ti, kdo navšt vují internetové stránky na nichž je i stránka klubová je znají, ale pro ty
ostatní v papírové podob .
. 1.4.2009(asi) - 7.5.2009, IDET 2009-10. mezinár. veletrh obranné a bezpe nostní techniky, 2x
p íl. OVS, podatelna A R Brno.Licence 65113347 a licence 65113348

20.6. - 10.7.2009, 170. výro í železni ní trati Brno -Víde (7.7.1839), cenná nálepka APOST
Brno 2 170 let trati, pošta 602 00 Brno 2

27.9.2009, návšt va papeže Benedikta
XVI. v R, ru ní p íležitostné razítko,
pošta Brno 2, 602 00 - p íl. p epážka na
letišti.

(další razítka k návšt v : 26.9. Praha, 28. 9. Stará
Boleslav)

28. 11. - 23.12.2009, Tradi ní vánoce v
Brn , p íležitostné ru ní razítko, 601 00
Brno 1

1. - 15.12.2009, 90 let Klubu eských
filatelist v Brn , p íležitostná nálepka
APOST, 601 00 Brno 1, (text "90 let
K F")
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1. 12. 2009 - do spot ebování, 150 let
pošty v Tu anech, p íl. R nálepka, 620 00
Brno 20

1. - 31. 12. 2009, 150 let pošty v
Tu anech, p íl. nálepka APOST (text 150
let), 620 00 Brno 20

1. - 31. 12. 2009, 150 let pošty Brno 20
Tu any, p íležitostné ru ní razítko, 620 00
Brno 20, Tu any

Na sekretariátu ÚM (stejná budova jako pošta) je
možno zakoupit známky s p ítiskem na kupónu "150
let pošty v Tu anech" i v dob vydání Zpravodaje.

Aerofilatelie a letecké motivy z roku 2009
20. ervna 2009, Bahna 2009, ru ní
p íležitostné razítko, pošt. p epážka polní
pošty, pošta 338 45 Strašice. Již 20. ro ník
p ehlídky pozemních vojsk - zatím vždy se
sou inností s letectvem.

20. zá í 2009 (14,00-20,00hod) - Balonstory 2009, p íl. ru ní razítko, Praha 415 (p íl. p ep. u
stanice metra Opatov). Rozsáhlá akce pod otev eným nebem, vrcholící hromadným startem balon .
P epravena balonová pošta Praha - Jesenice.
Nepovedená akce eské pošty! Informace o razítku se objevila ve V stníku z 2.10.2009 - tedy 12
dní po jeho použití. V "p ipravovaných razítkách" na internetu eské pošty se objevilo jeden den) a pak už jen v "p ehledu razítek".
Zásada, že "nutnou podmínkou je v asné zve ejn ní ve V stníku, práv kv li filatelist m" šla
v tomto p ípad stranou.
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26. a 28. zá í 2009 - p íležitostná letecká pošta Vatikán - Praha - Vatikán u p íležitosti
návšt vy papeže v R,
- 26. zá í ve sm ru Vatikán - Praha, bez kašetu,
podací razítko = p íl. razítko Vatikánu, p íchozí razítko = p íl. razítko Praha 1.( p epr. 30 zásilek)
- 28. zá í Praha - Vatikán, fial. kašet, podací razítko = p íl. razítko Stará Boleslav, p íchozí
razítko = p íl. razítko Vatikánu (cca 30 zásilek)
Zajiš oval Klub moravských filatelist .
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