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K�est známky k MS v basketbalu žen 
 

P�vodním zám�rem klubu bylo uskute�nit k�est známky vydané k MS v basketbalu žen, 
po�ádaném ve dnech 
23. zá�í až 2. �íjna. Po 
n�kolika týdnech byla 
akce odpískána, 
protože se nám 
nepoda�ilo kontaktovat 
po�adatele. Nakonec 
se nám po�adatelé 
ozvali až na poslední 
chvilku, a tak se k�est 
p�ece jen uskute�nil. 
Konal se 21. zá�í 
oficiální tiskové 

konferenci MS v hotelu 
Voron�ž. Bohužel už to 
bylo tak pozd�, že se 
nadala p�ipravit plánovaná 
p�íležitostná APOSTka. 
Vzhledem k tiskovce byl 
p�ítomen trenér Lubor 
Blažek, hrá�ky Hana 
Horáková a Ivana 
Ve�e�ová.  
Brno bylo zastoupeno 
osobou primátora m�sta  
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Romana Onderky. Ur�it� 
bychom m�li zmínit i p�edsedu 
�eské basketbalové federace 
MUDr. Janstu, Lubomíra 
Ježka, p�edsedu sázkové 
kancelá�e Tipsport – hlavního 
sponzora celého mistrovství 
sv�ta. Za organiza�ní výbor 
byl p�ítomen jeho vedoucí Jan 
Peška. 
 

Vlastní k�est garantovala obchodní �editelka 
�eské pošty, regionu Jižní Morava Alena 
Vozábalová a Ing Yvona Polachová (obchodní 
manažerka), tajemník S�F Mgr.Jaroslav 
Male�ek  a Jaromír Hviž� s RNDr. Oká�em za 
náš klub. 
�eská pošta dodala arch známek (pro 
noviná�e a kamery byla reprodukce známky 
k dispozici ve velikosti A3) a pak již bouchlo 
šampa�ské. Následn� byl arch roztrhán a 
rozdán mezi p�ítomné. Termínov� se k�est 
bohužel potkal s navýšením poštovného za 
b�žné zásilky do zahrani�í, takže známka 
sama na dopis nešla použít.     
Spojení k�tu s tiskovou konferencí m�lo n�kolik 
dopad�. K�est se dostal do hledá�ku médií a 
byl dob�e prezentován na ve�ejnosti. Odpadly 
starosti s organizací prostor a vhodného 
termínu ( i když byly i p�vodn� bez problém� – 
nabídla je �eská pošta).  Záporem byla jistá 
omezení v po�tu ú�astník� k�tu ze strany 
filatelist�, protože z pohledu organizátor� šlo p�edevším o tiskovku. 
(foto Jan Petrás, text J.P.)   
 
 
Valná hromada S�F 
 
V sobotu 4. prosince  t.r. se v Praze uskute�ní valná hromada S�F.  Valná hromada je 
nejvyšším orgánem S�F a dokumenty jí p�ijaté platí vždy nejmén� do další valné 
hromady. Na letošní valné hromad� by se mj. m�ly schválit  nové stanovy a prob�hnou i 
volby na vedoucí pozice S�F.  Návrh zcela nových stanov a požadavky od klub� na 
zapracování �asto protich�dných návrh� do stanov, vytvo�ily složitou situaci v p�íprav� 
stanov. Nakonec je  zve�ejn�n návrh vycházející ze stanov stávajících. 
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V této oblasti mi pon�kud chybí širší a dlouhodob�jší diskuse nad pot�ebami klub� a 
skloubením jejich požadavk� s právním rámcem, prezentací S�F do zahrani�í a 
možnostmi i riziky dnešní doby. Touto diskusí nemyslím jeden nebo dva �lánky, ale 
spíše celoro�ní diskusi s desítkami nám�t� od funkcioná��, zejména t�ch aktivn�jších 
klub� a nejlépe v elektronické podob� na internetu.   
Tady je poznat i absence  vlastního svazového periodika, nebo zavedených svazových 
internetových stránek i p�enesení diskuse do klub�. 
Na po�adu bude i volba p�edsedy svazu. V poslední Filatelii se obrací k filatelist�m 
s p�edstavením svého kandidáta František Beneš a na jiném míst� doporu�uje téhož 
kandidáta Josef B�loubek. Bohužel další kandidáti, pokud jsou, už šanci nemají, 
protože: 
a) to bylo poslední �íslo p�ed valnou hromadou 
b) je to �asopis soukromý, bez povinnosti uve�ejnit p�ísp�vek p�ípadného protikandidáta 
 
Letošní záv�ry Valné hromady S�F ur�í, jak bude S�F fungovat v následujícím, dosti 
složitém období, i kdo ho povede. Doba je složitá, jednoduchá nebudou ani jednání  na 
valné hromad�. Jak to dopadlo zjistíme až tak za n�kolik let. Doufejme, že lépe než 
v politice.            (J.P.)   

    

 Velké vým�nné burzy v Brn�     

 
20. listopadu Baru klub MK Vlhká 21, od 7,00hod. 
4. prosince KF Alfonse Muchy klub MK Vlhká 21, 7,00-12,00 
18. prosince Baru klub MK Vlhká 21, od 7,00hod. 
 
 
 P�íležitostné filatelistické materiály Brno 
 
1.- 31. prosince - Tradi�ní vánoce v 
Brn�, ru�ní p�íležitostné razítko, Brno 1 
601 00 
 
25. zá�í 2010, p�íl. što�ek VS k setkání 
Olymsportu (59.)"30 let OH Moskva 1980, 
Ota Zaremba", místo použití pošta Brno 
2, 602 00 – strojek zap�j�en od pošty 
Brno 6, proto OVS – denní razítko nese 
ozna�ení 606 00 Brno 6. (OVS si 
organizoval Olymsport a p�edem to 
nebylo oznámeno) 
  
 
Klubové vým�nné sch�zky KF A. Muchy 
 
Každou ned�li (mimo svátky a prázdniny) se konají klubové vým�nné sch�zky v 
restauraci Stadion (Kometa pub) na Kounicové 22 
Standardn�  se konají v dob� od 9,30 do 11,00hod.  
P�i klubové aukci - poslední ned�li v m�síci – je za�átek za�átek vým�nné sch�zky 
posunut  na 8,00hod.  
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Nová služba �eské pošty 
 
�ada z nás filatelist� se již nau�ila hledat na internetových stránkách �eské pošty 
informace o p�ipravovaných p�íležitostných razítkách a R nálepkách. Chyb�la tam 
ovšem �ada dalších materiál� a informacích o p�ipravovaných akcích. 
 
Tuto mezeru v poskytovaných informacích dnes zapl�uje operativn� paní Marie 
Chábová z pošty Praha 016. Nepravideln�, ale operativn� rozesílá v elektronické 
podob� novinky v p�ipravovaných p�íležitostných materiálech i akcích. Jsou tam 
uvád�na o strojová razítka a p�íležitostné što�ky ve výplatních strojích.  I paní Chábová 
je samoz�ejm� závislá na dodaných informacích. Proto se n�které informace objevují po 
termínu a n�které v�bec. Ovšem proti d�ív�jšímu stavu je to obrovský pokrok. Vzhledem 
k aktuálnosti (n�kdy jde jen o dny) uve�ej�uji zaslané informace v kompletní podob� (pro 
celou republiku) na internetu, kde si je m�žete p�e�íst i vy. Jedná se o stránku 
www.filabrno.net.  P�ímo na titulní stránce je odkaz vedoucí správným sm�rem. 
P�ílohou dnešního zpravodaje je poslední p�ehled z 5. listopadu. Nicmén� p�edchozí 
vyšel jen týden p�ed tím. I když se �ada údaj� opakuje, interval obm�n je p�íliš rychlý na 
trvalé vydávání papírové podoby.   
   
 
AEROFILATELIE – JUBILEJNÍ LET PRAHA – VÍDE� – PRAHA 
16. prosince 2010 
 
16. prosince 2010 se uskute�ní  jubilejní let Praha - 
Wien – Praha k 60. výro�í linky (povále�ný provoz). 
 
Jubilejní let organizuje  Moravský klub filatelist�. POB 
20, 790 70 Javorník u Jeseníku. 
Barvou kašetu budou rozlišeny �ty�i trasy:  
     Praha - Wien 
     Praha - Wien (UNO) 
     Wien - Praha 
     Wien (UNO) - Praha 
P�ipravené vyfrankované zásilky je možno poslat na 
adresu organizátor�, poplatek za kašet a organizaci 
�iní 20K� za zásilku. 
 
Filatelista osobností Jihomoravského kraje 
 
16.9. schválilo zastupitelstvo Jihomoravského kraje návrhy na ud�lení Cen 
Jihomoravského kraje za rok 2010. Mezi ocen�nými se tentokrát objevilo i jméno známé 
mnoha filatelist�m po celé republice. "Za práci s mládeží ud�lili zastupitelé cenu 
Stanislavu Duškovi"ze Znojma. Standa vede pod hlavi�kou znojemského DDM desítky 
let filatelistické kroužky mládeže (dnes KMF 56/83 Fero Horniaka). Jejich �lenové byly 
mnohokrát úsp�šní na filatelistických výstavách doma, ale i na �ad� výstav sv�tových. 
Na filatelistických olympiádách získali jeho sv��enci na 34 prvních míst.  
Mimo to je Standa �adu let �lenem naší Oblastní komise mládeže jižní Moravy S�F, kde 
se se svojí obvyklou aktivitou zapojuje do �innosti. 
P.S. zatím se mu nepoda�ilo zjistit, kdo ho nominoval.                               (J.P.) 


