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13. veletržní setkání v pátek 13. dubna, 
brněnské výstaviště pavilon A3 

Příležitostná přepážka České pošty, 
příležitostná R-nálepka, kašet  
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Zemřel Ing. Vladimír Švehla 
 
Hned v prvních dnech tohoto roku jsme ztratili 
kolegu a p řítele, dlouholetého člena výboru 
našeho klubu.  
Vladimír se dlouhodob ě účastnil klubového d ění 
a dob ře ho znali zejména uživatelé klubové 
knihovny, o kterou se pe člivě staral, a ú častníci 
posledních veletržních setkání, jejichž organizaci 
se věnoval. Ješt ě na podzim lo ňského roku byl 
členem delegace našeho klubu p ři návšt ěvě v St. 
Pölten. Pak už ho ale vážná nemoc upoutala na 
lůžko a nakonec nad ním zvít ězila. Připome ňme si 
ho mén ě kvalitní, ale usm ěvavou fotografií z r. 
2016. 

 
Valná hromada 2018- 6. února 2018  
Každoroční valná hromada byla hromadou volební . Konala se v Kometa Pubu na 
Kounicově ul. od 16.00 hod. 
VH se zúčastnilo 32 členů a hostů. Vedl ji místopředseda Ing. Nevosád. 
 
I) Prvním bodem bylo slavnostní p ředání svazových vyznamenání  udělených v 
loňském roce (předával člen předsednictva SČF a předsedy klubu dr. Okáč): 
- Nejvyšší vyznamenání - zápis do knihy čestných členů SČF - bylo ud ěleno Mgr. 
Valentinu Schieblovi, dlouholetému p ředsedovi našeho klubu  
- Čestné uznání za rozvoj filatelie dlouholetou výzkum nou odbornou činností 
převzal RNDr. Petr Gebauer 
- Cenu Miroslava Langhammera za filatelistickou pub licistiku p řevzal Ing. Jan Klim, 
vydavatel Merkur revue a katalog ů 

 
Po této slavnostní události 
nabrala VH standardní podobu: 
II) Zpráva o činnosti v 
uplynulém roce (dr. Oká č) 
Zpráva o činnosti KF Alfonse 
Muchy za rok 2017 
1) KF po řádá vým ěnné 
schůzky 
1a) Pravidelné sobotní schůzky, 
konané v KOMETA PUBU na 
Kounicově ulici. 
V průběhu roku 2017nedošlo ke 
změně platby za vstupné. Z 
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rozhodnutí výboru bylo ponecháno vstupné na sobotní burzu 20.- Kč.  Situace v loňském 
roce byla: počet 38(stejně), návštěvníků 694(o 81méně), počet stolů 74(o 30méně). 
Účast na schůzkách, pokud není klubová aukce, nestačí pokrýt náklady, které musíme 
za schůzku zaplatit. Z 38 schůzek byla více jak polovina prodělečná. Odpovědným 
členem za tuto činnost byl Honza Herman, kterému za obětavé a pravidelné služby 
děkuji. 
O snížení počtu schůzek na rok 2018 jsme již rozhodnuli v minulém roce. Proto jsme 
vydali pro letošní rok omezený kalendář sobotních burz. Budou se konat dvakrát 
měsíčně, podle stanovaného harmonogramu, z nichž jedna bude spojena s klubovou 
aukcí. Tento náš požadavek poskytovatel prostor Kometa Pubu akceptoval.  
1b) Celostátní burzy  
Tyto celostátní burzy, přestože mají svoje místo mezi akcemi klubu doznaly v roce 2017 
zásadní změny. Vrátili jsme se po sedmi letech ke konání pouze dvou těchto celostátních 
burz za rok. Určitým způsobem to bylo zapříčiněno předloňským přesunem z prostor 
klubu MK na Vlhké ulici, ale i celkovým poklesem zájmu a tuto akci. A to i přesto, že byly 
obě akce propagovány ve FILATELII. O tyto akce se vzorně, jako vždy, staral Honza 
Herman spolu s dalšími členy výboru (Milan Ošmera, Okáčovi a další). I v roce 2017 se 
konaly tedy dvě celostátní akce.  
      Bohužel naděje, že přesun z klubu MK na Vlhké do Kometa pubu nebude mít fatální 
následky, se ukázala mylná. Přes publikace v médiích nebyl zájem zdaleka úměrný 
vynaloženému úsilí.  V průběhu desíti roků klesl zájem o účast na jednu pětinu 
návštěvníků!  
1c) Velké veletržní setkání:  12.ročník dne 31.3.2017 v hale pavilónu A3 
Setkání se tradičně uskutečnilo v sále Morava. Loňské veletržní setkání zabezpečoval 
pan Ing. Vladimír Švehla Ph.D., který již byl z roku 2016 plně v obrazu a brilantně 
zabezpečil přípravu i samotný průběh akce. Ukázalo se, že rozhodnutí z roku 2016 
veletržní setkání uspořádat jako jednodenní bylo správné. Veletržního setkání se 
zúčastnilo 44 vystavovatelů (o 2 více než loni), kteří obsadili 94 stolů (o 30 méně než 
loni) z ČR, Slovenska, Rakouska, Litvy, Estonska a Polska. Na akci loni zavítalo 480 
platících návštěvníků (a také ženy a mládež, kteří neplatí) což je o 147 méně než loni.  
Především jsme opět požádali o dotaci na tuto akci. Kupodivu nám bylo opět vyhověno a 
JMK uvolnil na setkání peníze. I když byla dotace nižší než v roce 2016, pokryla nám 
hlavní položku akce, čímž je nájemné za sál BVV.  
V roce 2017 započala a v současnosti probíhá příprava nového veletržního setkání opět 
jednodenního v pátek dne 13. dubna 2018. V přípravě je příležitostný kašet a poštovní 
přepážka. 
2) KF organizuje kolování 
V roce 2017 se klubové kolování odehrávalo nepravidelně v klubovně KF ve čtvrtek od 
16:00 do 18:00. Bohužel pracovní vytížení Ing. Pavla Švehly neumožňovalo plné 
nasazení. Jako pokaždé vybízím členskou základnu, aby členové nabízeli své přebytky k 
prodeji v klubovém kolování. Více méně pravidelně se kolování odehrávalo na sobotních 
burzách. Přes všechny problémy, které s touto činností máme je pro klubový život stále 
podstatná. Zvyšuje nabídku materiálu, který mohou členové získat, a zároveň udržuje 
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kontakty s mimobrněnskými sběrateli. Žádám jako i minule o zvýšení aktivity všech členů 
na tomto poli a pakliže se najde někdo, kdo by v této činnost rád pokračoval, bude vítán.  
3) KF po řádá pravideln ě aukce 
Pořádání je již dlouhodobě tradiční. Uskutečnilo se 10 plánovaných aukcí. Všechny 
aukce proběhly v řádných předem avizovaných termínech. A teď k čísla aukcím: 
podáno 1 096 položek(o 228 méně), bylo prodáno 571položek(o 130 méně), 
prodejnost zůstala na 53 % při celkové vydražené ceně      82 176,- Kč(o 15263,-Kč 
méně)  
Těmito čísly zjišťujeme, že aukce jsou další položkou, která proti minulému období klesá. 
I když prodejnost položek zůstala na 53%, celková účast je menší. Celkem dražilo včetně 
limitu 168 dražitelů (což je o 8 dražitelů více). Snahou do dalšího období v aukcích bude 
dále zvyšovat počet jak dražitelů a také stále se snažit o rozšiřování nabídky. K další 
aktivitě tedy vyzýváme všechny členy klubu. Při aukcích pracovali zejména pánové 
Ing.Bohdan Zicha, Ing.Milan Ošmera, Ing.Alois Rafaj,Martin Okáč a RNDr.Zdeněk Okáč. 
4) Vzdělávání členů 
4a) KF vede a doplňuje knihovnu KF a zajišťuje půjčování filatelistické literatury pro 
studium (Švehla Vl. a další) 
V roce 2017 byl přírůstek 4 nových publikací – nákupem nových knih.  Celkový počet 
knih, který vlastní KF je 1006. 
Výpůjček katalogů z knihovny 55 ks (o 2 více jak loni), půjček ostatní literatury         28ks 
(o 15 méně než loni) 
Výběru za tyto služby a v roce 2017 tak klub získal 960,- Kč touto činností. Je to však 
nepatrný zlomek toho, kolik klub do nákupu, především katalogů, investuje. Seznam knih 
je na internetových stránkách klubu a písemně k dispozici v klubovně.  
4b) Výstavky při klubových akcích 
Na výstavním panelu v klubovně se vystřídaly tři náměty (o výstavní panel se vzorně 
stará pan Jan Herman): 
- Předznámkové dopisy z Brna (Herman), - Antarktida(Herman), -  Největší taje vesmíru 
(Herman) 
Pořádáním výstavek při klubových velkých burzách - uskutečnily se tyto výstavky: 
- 11.2. byla celostátní burza ve stejném termínu jako výstavka v botanické zahradě 
(Květiny - pan Sobotka) 
- 14.10. APOST nálepky (Herman) 
Při veletržním setkání:   - 31.3.  APOST nálepky (Herman) 
Při příležitosti oslav 10. výročí České základny v Antarktidě na PřF MU. - Antarktida 
(Sobotka) 
Při příležitosti 10. výročí otevření spojovacího uzlu ČP: - APOST 3 rámy (Herman), - 
předznámkové dopisy (Herman) 
4c) Vydáváním klubových informací (Punčochář) 
Loni byly vydány dva zpravodaje klubu. Tím zabezpečujeme nejenom informovanost 
členů o dění v klubu, ale bývají tam zařazovány aktuální informace z filatelistické a 
poštovního dění. K dispozici jsou pro odběr členů v klubovně a v prodejně Baru (při 
výdeji novinek). Informace jsou dále veřejně přístupné na webové stránce klubu. 
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Papírový náklad je asi 65 ks na jedno číslo. Na internetu vystavené informace si 
prohlédlo 240 návštěvníků. 
4d) zabezpečujeme e-mailové zprávy členům, kteří vlastní elektronickou poštovní 
schránku (Nevosád) 
Celkem bylo rozesláno 5 zpráv na více jak 60 adres,  členům i nečlenům klubu. Zprávy 
reagují na aktuální dění v KF a slouží k okamžitému informování členů o nových 
skutečnostech. V této souvislosti žádáme všechny členy, kteří mají zájem o tyto 
informace a e-mailové adres, aby je nahlásili členům výboru KF. 
4e) Na portálu FILABRNO.NET je záložka Klubu filatelistů A. Muchy  (Punčochář) 
Pravidelně obhospodařovaná stránka obsahuje historii klubu, jsou zde vyvěšeny klubové 
zpravodaje a aktivity, které klub připravuje. Webové stránky klubu měly v minulém roce 
15 aktualizací podle potřeby klubu a navštívilo jej 1930 návštěv. Návštěvy se týkaly 
hlavně zpravodaje klubu (240  prohlídek), seznam knihovny (164x), terminy  schůzek 
(200x), starší čísla Zpravodaje (více jak 800x)  a další. Na webových stránkách se 
návštěvníci setkají i s fotogalerií, kde byly umístěny seriály z výstavky v botanické 
zahradě a výstavky 200. let MZM. 
5) Doplňování sbírek 
Kromě již výše zmíněných aktivit související s pořádání výměnných schůzek, burz, aukcí 
a kolování je v této oblasti nezastupitelná činnost novinkové služby. Pro členy ji 
zabezpečuje člen našeho klubu pan Ronald Baru ve své filatelistické prodejně na 
Dominikánské ulici č. 2 
Z jeho členské evidence plyne, že v roce 2017 jsme měli 151 platících dospělých členů 
SČF a 1 mládežníka. Pokles členské základny je tedy proti roku 2017 jeden člen. Tím 
počet dospělých zůstal na loňské úrovni. 
6) KF p řibližuje filatelii ostatním 
6a) Výstavy, které jsme uspořádali pro veřejnost:  
-   Hlavní trvalá výstavka klubu v roce 2017 byla v prostorách zámku v Letovicích. 
Doplnili jsme expozici na jedenáct oboustranných rámů a umístili v prostorách obrazové 
galerie. Celkem zde máme exponáty: Svatební zvyky, Národní parky a Umění–Dürer od 
Josefa Sobotky a Kosmonautika od pana Hermana. Vzhledem k dlouhodobému 
vystavení jsou vystaveny barevné kopie albových listů. Pod výstavním sklem rámů není 
prakticky možné zjistit, že se jedná o kopie exponátů. Naši výstavku shlédlo v roce 2017 
asi 3000 návštěvníků zámku. 
6b) Ve spolupráci s ČP ředitelstvím Brno - město jsme uspořádali tři větší akce.  
Ve dnech 11. – 19. února proběhla výstava v prostorách botanické zahrady Masarykovy 
university. Hlavním exponátem byly rostliny od pana Sobotky. Na slavnostní zahájení 
výstavky v sobotu (+ ještě jedn den) byla připravena příležitostná poštovní přepážka 
(zásluhou ČP a manažera Brno Bc. Tomáše Křepely) s razítkem, které navrhl náš člen 
Ing. Jaroslav Punčochář. V ostatních dnech bylo příležitostné razítko k dispozici na poště 
Brno 1. Dík patří i statutárnímu městu Brno, které se podílelo na mnoha nákladech této 
akce. 
Další neméně významná akce byla akce spojená s výročím 200. let MZM. První částí byl 
křest vydané známky k tomuto výročí. Ve spolupráci s vedením brněnské ČP a našeho 
klubu filatelistů jsme připravili průběh této akce. V den vydání známky dne 21. června 
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2017 připravila ČP příležitostnou poštovní přepážku, na které bylo používáno 
příležitostné razítko (J. Punčochář), R-nálepka a nálepka APOST s příležitostným 
textem. ČP vydala i pamětní list. Celá akce započala tiskovou konferencí. Poté se v aule 
Dietrichsteinského paláce konal slavnostní křest a pro veřejnost byla v provozu poštovní 
přepážka. KF AM  uspořádal malou výstavku známek s tematikou flory a fauny od člena 
klubu J. Sobotky. Tím tematicky navázal na velké sbírkové fondy muzea. Vzhledem k 
omezenému časovému fondu byla výstavka umístěna na tzv. „pechoč rámech“.  
Druhou částí naší účasti na oslavách 200. výročí MZM, byla samostatná výstava 
exponátů členů klubu. Konala se od 11. 10. do 19. 10. 2017. Tentokráte byla instalována 
na klasických výstavních panelech a rozsah výstavy byl 24 rámů (48 výstavních ploch). 
Ty zaplnily exponáty s tematickými, historickými brněnskými a  technickými náměty. 
Podíleli se na nich členové klubu Ing. J. Punčochář (8 ploch Historie našeho letectví), J. 
Herman ( 5 ploch předznámkových dopisů brněnska) a J. Sobotka (35 ploch s tématikou 
flora, fauna a minerály). Výstava měla samostatnou vernisáž. Už na ní bylo zřejmé, že 
muzeum si uvědomilo bohatost možností filatelie. Vedení muzea i další návštěvníci 
nešetřili chválou nad takovýmto příspěvkem k oslavám jubilea. V průběhu trvání výstavy 
ji shlédlo několik set návštěvníků. Během výstavy bylo v užívání na poště BRNO 1 
opakovaně příležitostné razítko ze křtu známky.  
U třetí akce se jednalo se poštovní oslavu 10. výročí provozu Spojového uzlu ČP na 
Heršpické ulici. I zde jsme společně postavili dvanáct výstavních panelů, z nichž si pošta 
obsadila polovinu na prezentaci historie spojovacího uzlu. Náš příspěvek byl tentokráte 
sestaven z poštovně historického exponátu (předznámkové dopisy brněnska) a PH 
exponát současnosti – zajímavosti na nálepkách APOST. Oba exponáty od Jana 
Hermana.   
Všechny tři akce, všichni zainteresovaní hodnotili jako bezvadné, ukazují na to, že pokud 
klape spolupráce filatelistů a pošty lze společně s dalšími institucemi uspořádat hodnotné 
propagační akce na podporu filatelie.  
Kromě toho jsme se zapojili do akce, která byla na mé alma mater. Tou byla přednáška 
mého přítele Prof. RNDr. Pavla Proška, DSc., k 10. letému jubileu České vědecké 
stanice J.G.Mendela na ostrově Jamese Rosse v Antarktidě. K tomuto výročí bylo 
používáno na poště Brno 2 od 20.2. do 24.2. Dne 22.2. – v den konání přednášky byla 
zřízena příležitostná přepážkav předsálí auly  na PřF MU, Kotlářská 2. I když malou, ale 
náš klub a filatelii propagující, výstavku jsme umístili vedle poštovní přepážky.  
6c) Další propagace filatelie na veřejnosti 
Nemalou propagací filatelie byla i netradiční akce na Hvězdárně a planetáriu v Brně 8. 
listopadu. Jako bývalému řádnému členu české astronomické společnosti mě neuniklo, 
že vychází známka k jejímu 100. letému jubileu. Ve spolupráci s vedením hvězdárny a 
planetária a Českou poštou se podařilo připravit nevídaný křest nové známky. Navrhl 
jsem námět na razítko, který zpracoval Ing. Jaroslav Punčochář a ČP zařídila přepážku 
přímo na hvězdárně. Razítko, pamětní list, R nálepka a APOSt spolu s pamětním listem 
udělaly své. Filatelisté obléhali hvězdárnu a my jsme křtili známku. Za přítomnosti 
tajemníka ČAS, ředitele HaP, tajemníka SČF, ředitele jihomoravských pošt a mě jsme 
známku polili a zapili. Odezva této akce byla veliká a publikování této akce proběhlo i v 
televizi a dalších mediích.    
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7) Výstavní činnost členů klubu 
V roce 2017 proběhla v rámci svazu českých filatelistů jediná soutěžní výstava Jihlava 
2017.Jako výstava 2. stupně (dříve regionální) a také jako výstava 3. stupně (dříve 
premiéra).Na této výstavě vystavovali dva členové našeho klubu dva exponáty. 
- Na výstavě 2. stupně ve třídě poštovní historie získal Ing. Jindřich Vomela za exponát 
„Slovenské vojenské zápolí 1939 - 1945“ zlatou medaili (83 b). 
- Na výstavě 3. stupně získal ve třídě otevřené filatelie Jaroslav Dvořáček za exponát 
„Napoleon a jeho doba“ bronzovou medaili (52 b). 
- Na poli mezinárodním náš klub zastupoval na výstavě FINLANDIA 2017 v Tampere Ing. 
Jiří Škaloud. Jeho exponát „Hradčanské dopisy v období souběžné platnosti R-U 
známek“ získal VPZ medaili (85 b).   
 
8) KF udržuje družební styky s jinými filatelistick ými spolky 
V předminulém roce uplynulo přesně dvacet let od podepsání družby mezi naším klubem 
a s BSV klubem filatelistů v St. Pöltenu. I loni jsme toto jubileum připomenuli fotografiemi 
z minulého setkání a oslav našeho jubilea. Společná setkání jsou dlouhodobě nastavena 
na dvě akce ročně. Na jaře (tentokrát 31. 3.) přijíždějí rakouští přátelé na veletržní burzu. 
Delegaci tvoří předseda klubu OStR. Mag. Helmut Kogler a další tři členové výboru. 
Setkání mělo standardní průběh a při pracovním obědu jsme si vyměnili materiály, které 
obě strany v roce předchozím získaly. 1.října jsme recipročně zavítali na burzu v sále 
kulturního domu Wagram. Tentokrát z našeho klubu vyrazila tříčlenná delegace RNDr. 
Zdeněk Okáč vedoucí, Ing. Vladimír Švehla, Ph.D. a Jiří Dostál.  
9) KF a výchova mladých filatelist ů 
Klub filatelistů neměl v loňském roce ve výchově mládeže štěstí. Jak jsem již v minulé 
výroční zprávě uvedl, díky odchodu pana Šotta přestal pracovat KMF ve škole pro 
postižené. Další mladí filatelisté, kteří byli v péči pana Hermana, přestali s filatelií. Je 
nutno podotknout, že tento problém je celonárodní a počty mladých filatelistů strmě 
klesají. 
10) Vnitroklubová činnost 
10a) Schůzová činnost 
Nejvyšším orgánem v rozhodování klubu je valná hromada klubu neboli členská schůze. 
Tato pravidelná schůze, pořádaná každoročně, se v posledních letech koná v únoru. V 
průběhu roku pak klub řídí výbor klubu. Ten se schází pravidelně každou druhou středu v 
měsíci. V roce 2017 se sešel 10 x. Výbor pracoval ve složení zvoleném na poslední 
volební VH. Během roku 2017 došlo ve výboru ke změně došlo ke kooptaci  nového 
člena Ing. Oldřicha Pecháčka. Výbor pracoval ve složení, které můžete najít na internetu 
v r. 2017. 
10b) Hospodaření klubu – finance 
V loňském roce valná hromada schválila zavést znovu klubový příspěvek v původní výši 
50,-Kč s platností od 1.1.2017. Nicméně, vzhledem k úspěšnému čerpání dotací jsme se 
rozhodli pro letošní rok neuplatnit klubový příspěvek. Přesto musím upozornit, že v 
případě špatného vývoje finanční situace přistoupíme k aktivaci předloňského usnesení. 
Závěrem tohoto odstavečku o naší vnitroklubové aktivitě chci poděkovat všem členům 
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výboru, kteří se různou měrou zasloužili o činnost klubu v minulém funkčním období. 
Poděkování směřuji i k dalším členům, bez kterých by mnoho akcí zdárně neproběhlo. 
11) Zastoupení KFAM ve svazových orgánech 
Klub filatelistů A.Muchy je součástí Svazu českých filatelistů. Velikostí své členské 
základny se staví na první místo mezi svazovými kluby filatelistů.  
- V předsednictvu klub zastupuje dr. Zdeněk Okáč (předseda) 
- Čtyři členové KFAM jsou angažováni v komisi jurymanů SČF. Jsou to František 
Dvořáček, Jaromír Hvižď, Ing.Ladislav Klusáček, CSc. a RNDr.Zdeněk Okáč. V rámci 
jurymanské komise jsou začleněni do sekce mladých filatelistů a sekce námětové.  
Jmenovitě v roce 2017 jsem pracoval jako tajemník jury na výstavě v Jihlavě. 
- Ing. Jiří Škaloud je členem znalecké komise SČF a v poslední době se stal jejím 
místopředsedou 
I když byla v roce 2016  oblastní komisi mladých filatelistů zrušena, zůstávají tři členové v 
širším plénu komise mládeže (RNDr. Zdeněk Okáč, Ing.Jaroslav Punčochář a Jan 
Herman). 
III) Záměry a plán činnosti na rok 2018 
Rok 2018 bude (už je) pro náš klub opět roku mnoha akcí. Kromě těch stabilních a 
průběžně se opakujících se objevily letos znovu možnosti spolupráce s ČP a dalšími 
organizacemi. 
-  Klub se chystá podpořit již v únoru 2018 Olympijský festival, který se bude odehrávat 
na výstavišti od 9. do 25. února. Vystavovat tam bude vlastními silami OS SČF 
Olympsport.  Členové našeho klubu budou pomáhat při propagaci filatelie s dozorem a 
informační službou. 
- Neméně zajímavou bude i akce 40. výročí letu prvního československého kosmonauta 
do vesmíru. Odehraje se to 7. března na hvězdárně, která setkání kosmonautů 
připravuje. I zde bude příležitostná přepážka ČP a klub vystaví kosmonautické exponáty 
na pěti rámech „pechoč“. 
- 13. dubna v pátek proběhne 13. veletržní setkání na výstavišti. Tato tradiční akce bude 
spojena s návštěvou rakouské delegace. I zde bude zřízena příležitostná přepážka s R 
nálepkou k tomuto výročí a kašet. 
- Další akce nás čeká na přelomu května a června. Na výstavišti proběhne výstava k 100. 
výročí Československa. Při této příležitosti budou ve dnech 8. 6. – 10. 6. konány  II. 
všecyklistické dny. I zde budeme mít účast. 
- V druhé polovině roku chystáme spolu s ČP samostatnou výstavku k příležitosti 100. let 
první československé známky. 
Z toho, co bylo řečeno, vyplývá i následují plán činnosti KFAM na rok 2018: 
- zajistit výměnné schůzky klubu v Kometa pubu naKaunicově ulici dle schváleného 
harmonogramu, 
- uspořádávat měsíčně aukci materiálů členů klubu, 
- zorganizovat veletržní setkání sběratelů na BVV, 
- rozesílat nadále informace klubu prostřednictvím e-mailové služby 
- podporovat a zabezpečovat www stránky klubu, 
- pokračovat ve spolupráci s družebním klubem filatelistů v St.Poltenu, 
- spolupracovat při oslavách 40. letu prvního čs. kosmonauta na hvězdárně a planetáriu, 
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- snažit se o zabezpečení výstavky k II. všecyklistickým dnům na BVV, 
- snažit se o vystavování exponátů našich členů na soutěžních výstavách SČF, 
- zabezpečit průběžnou servisní činnost klubu – kolování a sekretariát ve vymezených 
časech, 
- snažit se o maximální spolupráci s ČP – oblastním ředitelstvím jižní Moravy, 
- spolu s ČP zorganizovat připomínku 100. výročí prvních Muchových známek Hradčan,   
- na naše akce získat od krajských a městských úřadů dotaci na pořádání našich akcí. 
IV) Zpráva o hospoda ření za rok 2017 (pokladní H. Haná čková) 
V)  Zpráva revizní komise - bez závad (I. Rotr) 
VI) Finanční plán na rok 2018 (H. Haná čková) 
VII) Volba výboru na další období (A. Rafaj) 
Změny: z výboru odstoupil P. Matoušek, na funkci tajemníka rezignoval ze zdrav. důvodů 
J. Hvižď , do výboru byli, jako náhradníci, zvoleni pánové Ing, Jan Petrás a ak.arch. 
Tomáš Kotas 
Aktuální složení výboru je uvedeno níže 
Následovala diskuse, tombola 
 
Posledním bodem valné hromady bylo přednesení a schválení usnesení valné hromady 
přednesené M. Ošmerou. 
US N E S E N Í  valné hromady  K F 06-22 Alfonse Mu chy  dne 6.2.2018 
Valná hromada KF 06-22 Alfonse Muchy v Brně: 
 

1. S c h v a l u j e: 
- program valné hromady,zapisovatele Ing. Ladislava Klusáčka, ověřovatele zápisu 

Ing.Zdeňka Nevosáda,Csc., návrhovou komisi Ing. Milana Ošmeru a Ing. Milana 
Šimánka a volební komisi Ing. Aloise Rafaje, 

- zprávu o činnosti KF za rok 2017 přednesenou RNDr. Zdeňkem Okáčem, 
- zprávu o hospodaření za rok 2017 

přednesenou paní Helenou 
Hanáčkovou, 

- plán a zaměření další činnosti klubu 
filatelistů Alfonse Muchy na rok 2018 
včetně finančního plánu, 

- zvolení nového výboru ve složení jak 
bylo předneseno volební komisí: 
 

- Členové výboru: 
- Ing. Jan Baráček, Ph.D. - jednatel 
- Ronald Baru 
- Jiří Dostál  
- Jan Herman 
- Jaromír Hvižď 
- Ing.Ladislav Klusáček, CSc. 
- Ing.Zdeněk Nevosád, CSc. – mistopř. 
- RNDr.Zdeněk Okáč - předseda 
- Ing. Milan Ošmera 
- Ing. Oldřich Pecháček 
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- Ing.Jaroslav Punčochář – mistopř. 
- Ing.Alois Rafaj 
- Ing. Pavel Švehla  
- Ing.Bohdan Zicha  
- Náhradníci výboru: 
- Ak. Arch. Tomáš Kotas 
- Ing. Jan Petrás 
- Revizní komise klubu: 
- Ing.Zdeněk Borovec 
- Stanislav Bořil 
- Ivo Rotter 

 
2. Bere na v ě d o m í 
- zprávu revizní komise o kontrole 

hospodaření za rok 2017 přednesenou Ivo 
Rottrem, 

- udělení vyznamenání SČF: 
Mgr. ValentinuSchieblovi  - (nejvyšší 
svazové vyznamenání) – podpis do knihy 
čestných členů SČF, 
Ing. Janu Klimovi  – cenu Miroslava 
Langhammera za mimořádný přínos na 
poli filatelistické publicistiky, 
RNDr. Petru Gebauerovi, CSc. –čestné uznání SČFza zásluhy o rozvoj 
filateliedlouholetou výzkumnouodbornou filatelistickou činnost 

- informaci o spolupráci s Českou poštou na výstavě ke 100. letům Československa 
na BVV a při příležitosti 2. všecyklistických dnů, 

- informaci o spolupráci při oslavách 40. výročí kosmické pošty a prvního 
československého kosmonauta na HaP 

- informaci o možnosti spolupráce s Českou poštou při oslavách 100. let 
Československa a 100. let první čs. známky, 

- informaci o příležitostné přepážce při 13. veletržním setkání sběratelů na BVV. 
 
3. Ukládá:  
- výboru zabývat se diskusními příspěvky z této valné hromady, 
- výboru a členům klubu aktivně pomoci při přípravě výstavek klubu, 
- výboru klubu dále provozovat www stránky, mailovou poštu členům a vydávat 

informace klubu, korespondovat se členy pomocí nové mailové adresy klubu, 
- všem členům, kteří nezaplatili čl. příspěvky, aby to učinili do konce prvního 

čtvrtletí,   
- předsedovi KF informovat o průběhu a závěrech jednání VH klubu nadřízené 

složky SČF, 
- všem členům klubu aktivně napomáhat výboru v plnění úkolů a usnesení orgánů 

klubu, 
- výboru a všem členům klubu napomoci při získávání dotací pro akce klubu, 
- výboru zajistit výměnné schůzky a aukce pro členy KF AM dle schváleného 

harmonogramu, 
- všem členům klubu pomoci při zabezpečení „Veletržního setkání sběratelů 2018“, 
- pokračovat ve spolupráci s družebním klubem filatelistů v St.Pöltenu, 
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Schválení:  souhlasilo – 32 členů     
  nesouhlasilo – 0 členů                 
  zdrželo se hlasování – 0 členů                             
         Ing. Milan Ošmera 
              předseda návrhové komise 
V Brně dne 6.2.2018 

 
Připravované akce s účastí našeho klubu: 

25.5. – 17.6. 2018 akce města Brna – BVV, aj. -  projekt Re:publika 1918 – 2018 , 
soubor výstav a happeningů u příležitosti 100. výročí ČSR. Jednou z připomínaných 
oblastí bude i sport. Zde přispějeme tematickou výstavkou a  v používání bude i příl. 
razítko České pošty – II. všecyklistické hry. Ty budou připomenutím I. všecyklistických 
her uskutečněných v Brně v r. 1938 k oslavě 20. výročí ČSR. Tyto druhé hry se budou 
konat 8. až 10. 6.2018. 

Aktuální výstavy  
- Propagační výstavka Olympsport a KF A. Muchy, cca 10 ploch - Cyklistika, sport – 
brněnské výstaviště cca 25.5.-17.6.2018 
- Blíží se Sv ětová výstava Praga 2018, 15.-18.8.2018 
 

Jiné akce: 
Jubilejní letecká pošta Praha  – Amsterodam – Praha, 90 let leteckého spojení 
s Nizozemím, 30.4.2018 
Jubilejní letecká pošta Praha – Tel Aviv , 70 let leteckého spojení s Izraelem, 6.5.2018 
Obě akce organizuje Klub moravských filatelistů, Javorník u Jeseníku (podrobnosti i na 
adrese: www.filabrno.net )  
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1.5. 2018 - výro čí Baťova kanálu – lodní pošta  z Veselí na Moravě – bude upřesněno 

 
Výměnné schůzky, burzy a aukce: 
 

Každou druhou sobotu (mimo svátky a prázdniny) restaurace Stadion (Kometa Pub) na 
Kounicové 20 v době od 9.00 do 11.00hod.  

  

Připomínka akci již uskutečněných  
 

Křest známky Ji ří Bouda 

Poštovněželezničářskou akci 
bylo již 20. ledna t.r. křtění 
známky Tradice známkové 
tvorby - Jiří Bouda. 
Vzhledem k tomu, že 
brněnské nádraží provozuje 
V.I.P. čekárnu – salonek 
Jiřího Boudy, uskutečnila se 
akce v Brně. Tvůrci známky 
(výtvarník Vladimír 
Suchánek a rytec Miloš 
Ondráček) přijeli stylově 
vlakem a již po cestě 
poskytovali autogramy a pro 
cestující filatelisty byl 
v užívání kašet (bohužel jen 
pro ně, takže místní „utřeli“). Autogramiáda pokračovala i po křtu známky a Česká pošta 
zřídila v salonku i příl. přepážku a v užívání bylo stylové příl. razítko. 
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Olympijský festival 2018 

Atmosféru olympijských her letos přibližily v některých městech i Olympijské festivaly. 
Jeden z nich se konal v termínu ZOH i v Brně v pavilonu Z BVV a na přilehlých plochách. 
K akci bylo na poště Brno 47 v užívání příležitostné razítko. OS Olympsport měl po celou 
dobu festivalu na galerii pavilonu Z informační stanoviště a na 18 plochách ukázky 
celistvostí se sportovní tématikou. 
Při zahájení dne 9.2. byla v provozu v pavilonu Z i ppp České pošty. 
  

  
 

 

 

40. výro čí kosmického letu V. Remka 

Brno si ho připomnělo 7. března 2018 dvěma akcemi. 

I) Ráno to byla vernisáž výstavy v Technickém muzeu v Brně, věnovaná tomuto výročí. 
Jako hosté byli na otevření výstavy pozváni i kosmonauté z programu Interkosmos. 
Nebylo to příliš medializováno, ale přesto se do Brna sjeli desítky fanoušků a sběratelů 
autogramů i ze vzdálených koutů republiky. Od nich tedy vím, že kosmonautů se sešlo v 
Brně deset (podle dodatečného vyhodnocení fotografií podpisových tabulí dokonce 
jedenáct).  
     Byli to: V. Remek, O. Pelčák, J. V. Romaněnko (Rusko), Miroslaw Hermaszewski 
(Polsko), Sigmund Jähn (dřívější NDR), Bertalan Farkas (Maďarsko), Frank de Winne 
(Belgie), Ivan Bella (Slovensko), Franz Viehböck (Rakousko), Dumitru Prunariu 
(Rumunsko) a R.J. Romaněnko (Rusko, syn výše uvedeného). Podle vyjádření 
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zúčastněných návštěvníků bohužel nebylo zorganizováno setkání s veřejností, nebo 
přímo autogramiáda, a tak byli jednotliví kosmonauté individuálně "loveni" v prostorách 
expozic. 
II) Druhá akce měla i filatelistickou část. Připomínka se konala odpoledne na Hvězdárně 
a planetáriu v Brně. K akci byla od 13.00 do 17.00 hod. zřízena ppp České pošty. Na ní 
bylo používáno příležitostné razítko a v prodeji byly dvě celinové dopisnice – do úplného 
vyprodání. Součástí byla i autogramiáda V. Remka. Návštěvnost byla opravdu velká.  
Návštěvníci mohli absolvovat dvě velké fronty. Ta poštovní se po příchodu našeho 
prvního kosmonauta ze značné části přelila do té druhé - obří fronty na autogramy. 
Celkem rozumně byly poskytovány dva autogramy na osobu, což by možná nebylo 
špatné zvážit obecně (např. pravidlo do 4 autogramů na osobu by mně vůbec neurazilo).   
     Doprovodnou akcí byla filatelistická výstavka zajištěná KF A. Muchy ve spolupráci s 
OS Astrofilatelie. Témata: Československý kosmonaut a  Dobývání kosmu (ukázky z 
exponátů J. Cacky, P. Fencla, F. Veselého, J Sobotky a J. Hermana). Většinu 
vystavovatelů jsem na akci potkal. Akce se zúčastnilo několik set návštěvníků. 
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V Brně se 7.3. sešlo 11 kosmonautů (vernisáž výstavy v TM Brno). 

 
Připravovaná příležitostná razítka a nálepky ČP a.s. 

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH RAZÍTEK, R NÁLEPEK, CN APOST A ŠTOČKŮ 
Aktualizováno 15. 3. 2018  

 

5. 3. – 5. 4. 2018, N APOST, pošta Partner 756 52 Střítež nad Bečvou – k příležitosti 120. výročí pošty ve 
Stříteži nad Bečvou, text: Střítež n. B. 120r. 

 

10. 3. – 20. 3. 2018, N APOST, pošta 257 61 Domašín – k příležitosti 80. výročí klubu filatelistů v 
Domašíně, text: Domašín 80 let KF. 

 

10. 3. – 20. 3. 2018, N APOST, pošta 258 01 Vlašim – k příležitosti 80. výročí klubu filatelistů ve Vlašimi, 
text: Vlašim 80 let KF. 

 

12. 3. – 29. 3. 2018, Příležitostné razítko, pošta 358 01 Kraslice – k příležitosti velikonočních svátků, text: 
Velikonoční pošta, Kraslice, v obrazu razítka je velikonoční beránek vykukující z poštovní obálky. 
Autorka razítka: Eva Hašková. 

 

7. 4. 2018, Příležitostné razítko, pošta 110 00 Praha 1 – k příležitosti výstavy „Komiks & ilustrace pro děti“ 
v Poštovním muzeu, text: Komiks & ilustrace pro děti, výstava ateliéru, Praha 1, v obrazu razítka je 
stylisticky znázorněna kresba doplňující téma výstavy. Razítko bude používáno na příležitostné poštovní 
přepážce v Poštovním muzeu, Nové mlýny 2, Praha 1 v čase od 09:00 h. do 15:00 h. 
Autor razítka: fakulta Designu a umění L. Sutnara ze Západočeské univerzity. 

 

*2. 5. 2018, Příležitostné razítko, pošta 110 00 Praha 1 – k příležitosti vydání známky Český jazz, text: 
Jazz, Praha 1, v obrazu razítka je stylisticky vyobrazen nápis Jazz. Autor razítka: Jiří Slíva. 


