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P�IPRAVOVANÉ VELKÉ BURZY V BRN� 

ROK 2012:   (dosud zve�ejn�né)  

14. ledna  Baru, r�zné obory  klub MK Vlhká 21,  od 7.00hod.  

11. února   KF A. Muchy  klub MK Vlhká 21, 8,00-12.00hod.    

18. února  Baru, r�zné obory  lub MK Vlhká 21,  od 7.00hod.  

10. b�ezna  Baru, r�zné obory  lub MK Vlhká 21,  od 7.00hod.  

20. a 21. dubna  Veletržní setkání  Pavilon A3, výstavišt�, 9,00-17.00hod.    

21. dubna  Baru, r�zné obory  lub MK Vlhká 21,  od 7.00hod.  

12. kv�tna  Baru, r�zné obory  lub MK Vlhká 21,  od 7.00hod.  

9. �ervna  Baru, r�zné obory  lub MK Vlhká 21,  od 7.00hod.  

8. zá�í  Baru, r�zné obory  lub MK Vlhká 21,  od 7.00hod.  

6. �íjna  KF A. Muchy  klub MK Vlhká 21, 8,00-12.00hod.    

27. �íjna  Baru, r�zné obory  lub MK Vlhká 21,  od 7.00hod.  

10. listopadu  Baru, r�zné obory  lub MK Vlhká 21,  od 7.00hod.  

1. prosince  KF A. Muchy  klub MK Vlhká 21, 8,00-12.00hod.   

 

VELETRŽNÍ SETKÁNÍ 2012 
Uskute�ní se 20. a 21. dubna 2012 v pavilonu 
A3 brn�nského výstavišt� (9.00-17.00hod) 
U objednávek stol� zaplacených do 31.12.2011 
sleva. 
Kontakt: kloubec@volny.cz 
Telefon: 542 212 069 (jen st�eda a pátek: 14,00-
15,00hod) 



Klubový zpravodaj pro �leny KF A. Muchy v Brn�               1922 (1919) – 2011     - 3 – 

 

Neprodejné                        Kopírování a další ší�ení  povoleno 

HLEDÁME HOSPODÁ�E/ HOSPODÁ�KU KLUBU! 
Bohužel ke konci roku 2011 kon�í ve funkci hospodá�ky paní Henešová. Výbor klubu proto hledá 
nového hospodá�e pop�. hospodá�ku.  Znalost ú�etnictví vítána. Podrobnosti u p�edsedy klubu 
Zde�ka Oká�e, nebo u Valentina Schiebla. 

 
VYŠLY "FILATELISTICKÉ MOTIVY 2010" 
Jako již po �adu let, vydala i letos nám�tová komise S�F publikaci shrnující loni vydané 
filatelistické materiály a popisující jejich nám�tovou stránku. Na  205 stranách je tak shrnuta 
lo�ská „úrody“. Cena 185K�.  V zá�í 2011 vydala �NS S�F.  

 
�ESKO-SLOVENSKÁ VÝSTAVA VYSOKÉ MÝTO 2011 

První �esko-Slovenská a dnes již m�žeme �íci, že vyda�ená výstava ve Vysokém Mýt� je za 
námi.  Podle zprávy p�edsedy OV vyšla i finan�n�, což je také velmi pot�šitelné. Její hodnocení 
už bylo zve�ejn�no, takže jen stru�n�. 

Výstava v �íslech  

Na výstavu bylo p�ihlášeno 103 exponát� od 79 vystavovatel�, což p�edstavuje více než 350 
výstavních ploch. Vzhledem k omezené kapacit� byly exponáty vystaveny na 260 plochách a 
vybrané exponáty byly hodnoceny tzv. „v trezoru“, diváci je tedy nevid�li. Exponáty byly 
vystaveny na výstavním za�ízení, které zap�j�il S�F.  
 Pro budoucnost naší filatelie byla také významná ú�ast 8 mladých vystavovatel�, kte�í 
obsadili svými exponáty 20 ploch.  
 Ve t�íd� filatelistické literatury sout�žilo 15 publikací. Vystaven byl také exponát �eské 
pošty, s.p. – Poštovního muzea, který na t�ech výstavních rámech p�edstavil výtvarné návrhy, 
rozkresby a hotové známky emisí s názvem Spole�ná �esko-slovenská vydání.  
 Aktuální informace o výstav� byly na blogu výstavy http://csvystava.blogspot.com/, který 
zaznamenal více než 5.700 (!) p�ístup�. 
Z našeho klubu vystavovali nejmén� t�i �lenové (o dalších nemusím v�d�t), a to pánové 
Škaloud, P�íkazský a Pun�ochá�. 

 Škoda je, že �eská pošta necht�la na výstavní dopisnici vytisknout p�kné a výrazné logo 
výstavy, takže musely být hledány jiné motivy. Také by mi p�ipadala vhodn�jší dopisnice 
s tuzemským poštovným, které by se na Slovensko dalo doplnit. Opa�n� to bohužel nešlo.  
 S�F obdržel za uspo�ádání vysokomýtské výstavy D�kovný list Zväzu slovenských 
filatelistov. Vedení obou svaz� se sešla a dohodla zásady nové dohody o spolupráci. 
V sou�asné dob� se pracuje na písemném návrhu dohody. 

 
 

INFORMACE S�F 4/2011 
V listopadu vyšly poslední letošní svazové Informace. Lze si je p�e�íst v otevírací dob� 
v klubovn� a v elektronické podob� jsou k dispozici na internetu na stránkách S�F 
(www.informace-scf.cz) nebo na stránkách www.filabrno.net, kde jsou i naše klubové stránky.  
Je tam souhrnný �lánek p�edsedy S�F k �innosti svazu v r. 2011. Z n�kolika pohled� je 
hodnocena výstava Vysoké Mýto 2011. Kluby zde prezentují svá významná výro�í p�ipadající na 
toto �tvrletí. Jsou zde informace o uskute�n�ných i p�ipravovaných výstavách v zahrani�í a další 
informace. 
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BRN�NSKÁ P�ÍL. RAZÍTKA A ZAJÍMAVOSTI ROKU 2011 

1.- 26.12.2011, ru�ní p�íl. razítko "Tradi�ní vánoce v 
Brn�", pošta 601 00 Brno 1, v obr.raz. jsou hv�zdy s 
kometou, ká� s kapry a Brn�nským drakem, autor 
razítka: Pavel Sivko 
   

  
30.6.2011, ru�ní p�íl. razítko "Kojál, p�echázíme na 
digitální vysílání, Brno 1" (u p�íl. p�echodu na digitální 
TV vysílání, pošta 601 00 Brno 1 
   

 
?? 25.5.2011- 20. 1. 
2012, Beatlemánie, 25.5.-20.1.2012, 
Moravské zemské muzeum, p�íl. 
uživ. što�ek k výstav� Beatlemánie 
Licence No. 860 01399 (Moravské 
zemské muzeum)  
 

 

1.4.2009(asi) -  13.5.2011, IDET 2011 
- 11. mezinár. veletrh obranné a 
bezpe�nostní techniky,  10.-13.5.2011, 
p�íl. OVS, podatelna A�R Brno.  
Licence �. 65113348 a 65113347 
    

 
 

 

Vážení �lenové klubu 

 Za celý výbor vám p�eji p�kné svátky a š�astný rok 2012. Vypadá to, že 
trochu št�stí budeme všichni pot�ebovat. 
 Trochu sobecky (ale ne moc, protože bychom z toho profitovali všichni) 
te� vyslovím své p�ání.  Klubový Zpravodaj d�lá prakticky jeden �lov�k. P�ál 
bych si, aby tomu tak nebylo. Obsah m�žeme �lánky a �láne�ky odbornými i 
subjektivn� lad�nými úvahami napl�ovat všichni. Pokud vás n�co napadne, 
pište!   
 V elektronické podob� na m�j e-mail (v záhlaví). Písemn� m�žete své 
p�ísp�vky nechat v klubovn�, nebo na burzách u po�adatel� na mé jméno 
nebo na jméno p�edsedy Z. Oká�e.     
        J. Pun�ochá� 


