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Co nejhezčí svátky v náročné době
Vám přeje výbor klubu
Jako malé filatelistické připomenutí vydala Česká pošta,
region jižní Morava ve spolupráci s našim klubem pamětní
list Vánoce 2021.
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Zemřel Ing. Jan Baráček, Ph.D.
Nejprve si připomeňme nečekané úmrtí. Po těžké nemoci
zemřel 21. října 2021 jednatel klubu Honza Baráček. Honza byl
nejmladším členem výboru. Znali jsme ho především jako
organizátora veletržního setkání, ale jeho záběr byl mohem
širší a jako jednatel zařizoval i celou řadu dalších úředních
záležitostí na úřadech.
Jako filatelista se věnoval především domácím známkam a
vůbec domácí filatelii. Pro řadu nebrňáků také ochotně
zajišťoval celistvosti z brněnskými příležitostnými razítky.
Myslím, že ve výboru klubu i mimo něj bude chybět. Čest jeho
památce.

8. dubna 2022 – Veletržní setkání sběratelů

Z roku 2021 odložené
veletržní setkání je
naplánováno na duben
2022 a budeme doufat,
že už konečně pominou
důvody pro omezování a
rušení hromadných akcí.

Všechny srdečně zveme
Provozní informace
- výměny legitimací a členské známky: kdo ještě nemá, stavit se u novinkáře Baru, Dominikánská
264
- vyzvedněte si prosím známky-novinky za 2. pololetí roku 2021. Filatelie Baru Po-Pá 1012,30,13.30-17 hodin. Tel 608 331155
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5. září 2021 se uskutečnila odložená Valná hromada SČF
(6. valná hromada SČF, konaná dne 5. 9. 2021 v Praze) – část usnesení – zmíněné dokumenty
hledejte na stránkách SČF.
Valná hromada SČF 1. Schválila:
a) upravené Stanovy SČF, s tím, že P-SČF projedná v průběhu jednání navržené úpravy;
b) zprávu o činnosti SČF od 5. valné hromady;
c) zprávu o činnosti sekretariátu SČF od 5. valné hromady;
d) zprávu předsedy RK SČF;
e) splynutí Spolku Světová výstava poštovních známek PRAGA 2018 se SČF, z.s.;
f) koncepci činnosti SČF v jednotlivých oblastech do roku 2025.
Zvolila do následujících funkcí tyto kandidáty:
a) předseda SČF – Julius Cacka
b) místopředseda SČF – Petr Fencl
c) předseda revizní komise SČF – Vladislav Beneš
d) členové předsednictva SČF (uvedeni v pořadí podle počtu obdržených hlasů):
(1) František Beneš (6) Jiří Kraus (2) Zdeněk Okáč (7) Václav Svoboda (3) Vladimír Münzberger (8)
Josef Chudoba (4) Bedřich Helm (9) Oldřich Pelíšek (5) Michal Musil
e) náhradníci předsednictva SČF (uvedeni v pořadí podle počtu obdržených hlasů): (1) Josef Šolc
(5) David Schiller (2) Jiří Sedlák (6) Tomáš Pazderník (3) Lubor Kunc (7) Zdeněk Töpfer (4) Jiří
Černý
f) členové revizní komise SČF (1) Rudolf Schindler (2) Radim Neuvirt

Plán klubových výměnných schůzek a aukcí na rok 2022
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Plánovaná příležitostná razítka a nálepky

Neprodejné

Kopírování a další šíření povoleno

