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26.6. jsme zahájili!
Kometa Pub U Lasa,
Merhautova 110
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Zahájení klubové činnosti v roce 2021
Po uvolnění protiepidemických opatření jsme 26. června
zahájili pravidelné klubové výměnné schůzky a aukce. Nyní
už na nové adrese na Merhautově ulici 110. Doufejme, že
na tuto první letošní a poslední předprázdninovou
výměnnou schůzku plynule navážeme v září.
Pro účastníky zahajovací výměnné schůzky a aukce byl
připraven suvenýr v podobě pamětního listu k akci.
Je orazítkován ještě razítkěm PostMerkuru, což mohlo být
taky jeho poslední použití. O tom ale na jiném místě.
Klubovna byla o červnových středách otevřená pro
veřejnost dvakrát.
Na výboru se projednalo konání Veletržního setkání a
zahájí se příští rok na jaře.

Plán letošních výměnných schůzek a aukcí

Výstava v Letovicích
Po několika letech byla ukončena spolupráce s majitelem letovického zámku a od podzimu nás
čekala demontáž a odvoz materiálu ze zámku. To se podařilo uskutečnit po letošní první
výměnné schůzce 26. června odpoledne, kdy byly výstavní rámy demontovány a převezeny do
Brna. Dík patří všem zúčastněným a zejména Ing. Kotasovi, který zajistil dostatečně velké vozidlo.
Demontáž provedli J. Dostál, O. Pecháček, J. Petrás, Z. Nevosád, M. Ošmera a otec a syn Okáčovi.
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Skončil brněnský PostMerkur
Post Merkur (Brno 1) byl poslední měsíce uzavřen a řada z nás netrpělivě čekala, kdy se konečně
otevře. Jak už stálí abonenti ví (z poštou zaslaného dopisu), tak už se neotevře.
- obchůdek POSTMERKUR už zůstane uzavřen
- pracovnice, která nás všechny s úsměvem obsluhovala (paní Dagmar Kubíková) odešla do
řádného starobního důchodu
- pokud si někdo bude chtít zakoupit známky bude obsloužen u kterékoliv přepážky na poště 601
00 Brno 1, případně na jiných poštách
- na přepážkách, ale již nebude možné, tak jako v POSTMERKURu probírat se zásobami známek,
jednotlivými archy známek a "hledat" chyby tisku ...
K objednávání a prodeji nově vydávaných známek:
"Zasílání filatelistického zboží přímo na kontaktní adresu zákazníka zajišťuje specializované
pracoviště na internetových stránkách České pošty https://www.ceskaposta.cz/sluzby/onlinesluzby/eshop-filatelie, kde si zboží můžete prohlédnout a jednoduše objednat.
Vaše objednávky lze rovněž odeslat písemně nebo emailem na adresu:
Česká pošta, s.p. PostShop P.O.BOX 99 225 99 Praha 025 E-mail: postshop@cpost.cz"
Zdá se tedy, že česká známka a související materiály to budou v Brně mít výrazně těžší a obrat
České pošty za filatelistické materiály poklesne. Navíc na e-shopu v současné době (7/2021)
najdete jen známky (nenajdete např. celiny ani FDC). Když to sečteme s otvírací dobou 3x týdně
jen do 16.00hod, tak pro zaměstnané nic moc!

Výborová schůze – 3. června – některé body
- výměny legitimací a členské známky: kdo ještě nemá, stavit se u novinkáře Baru, Dominikánská
264
- VH svazu – je odložená – měla by se uskutečnit v Praze letos na podzim (zatím bez termínu)
- Veletržní setkání bude obnoveno na jaře 2022
- v letech 2022 a 2023 oslavíme 100. výročí klubu a 100. výročí 1. mezinárodní výstavy známek v
ČSR – jakou formou, to se ještě bude upřesňovat
- revizní komise provedla kontrolu hospodaření a dokladů za rok 2020 a nezjistila závady
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300 vánoční 2020
100 zahájení – foto sem

Historie pošty Brno 2
v Merkur Revue
Už od začátku loňského roku vychází v Merkur
Revue na pokračování podrobná a zajímavě psaná
historie nádražní pošty (dnes Brno 2) z pera Ing.
Blechy.
Stojí za přečtení a při dnešních turbulencích
v majetku České pošty s.p. se může se stát, že, než
seriál skončí, na nádraží ani pošta nebude.
Pokud by vás zajímaly začátky poštovnictví
v Brně, tak věnujte pozornost zejména číslům
z loňského roku.

Tečkou za letošní online Valnou
hromadou klubu je zveřejnění
jejích dokumentů v tištěné
verzi Zpravodaje.

Po prázdninách je klubovna v provozu od 1. září.
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