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85 let Klubu filatelist� Alfonse Muchy 
 
Náš klub vznikl p�ed 85. roky, v roce 1922. Tehdy se jmenoval  "Spolek brn�nských 

sb�ratel� poštovních známek a byl samostatnou, nezávislou organizací, s vlastními stanovami. 
Hlavním úkolem spolku tehdy bylo po�ádat pravidelné vým�nné sch�zky brn�nských 
filatelist�. První sch�zky se konaly  vždy v ned�li v kavárn�  "U t�í kohout�" a od té doby se 
v Brn� stalo tradicí po�ádat ned�lní vým�nné sch�zky. Klub p�e�kal  sv�tovou válku (p�i 
bombardování Brna p�išel o �ást své odborné filatelistické literatury a v roce 1945 se 
p�ejmenoval  na "Spolek �eskoslovenských filatelist� v Brn�". Tehdy vydával vlastní �asopis, 
jako jeden z prvních filatelistických spolk� m�l oddíl mládeže  Nejvýznamn�jším po�inem 
však bylo zorganizování první povále�né celostátní výstavy poštovních známek Brno 1946. 

 
Rozvíjející se �innost zabrzdilo rozhodnutí státních orgán� o zrušení samostatných spolk�

a tak v roce 1951 musel klub likvidovat a �lenové byli p�e�azeni do filatelistických kroužk� 
p�i závodních klubech  ROH. �ást �len� spolu s majetkem bývalého spolku a tehdy již i s 
vlastní klubovnou, pokra�ovala v �innosti jako "Filatelistický odbor Závodního klubu KNV". 

 
K významné zm�n� v život� našeho klubu došlo v roce 1965, kdy vznikla celostátní 

organizace Svaz �eskoslovenských filatelist�. Dosavadní odbor závodního klubu se zm�nil v 
základní organizaci S�F jako "Klub filatelist�  06-22" Od té doby se za�ala �innost klubu 
všestrann� rozvíjet, vedle novinkové služby a vým�nných sch�zek za�al klub po�ádat aukce, 
propaga�ní výstavy, �lenské kolování atd. P�i p�íležitosti  oslav 60. výro�í založení, požádal 
klub paní Jaroslavu Muchovou, dceru významného �eského malí�e a autora prvních 
�eskoslovenských známek aby mohl ve svém názvu nést jméno tohoto um�lce. Paní Muchová 
žádosti vyhov�la a tak od r. 1982 se klub jmenuje Klub filatelist� Alfonse Muchy 06-22. 

 
Letošní výro�í  p�ipomene klub v �ervnu. K výro�í ospo�ádáme výstavku v Knihovn� 

Ji�ího Mahena na Kobližné ulici. P�ipravili jsme p�ítisk na dopisnici s obrázkem Mistra 
Muchy a projednali s �eskou poštou používání p�íležitostného razítka.  

P�i zahájení této výstavky obdrží klub ocen�ní mezinárodní filatelistické organizace 
FEPA, jako jeden z nejlepších klub� v Evrop�. 
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Valná hromada našeho klubu 
 

A) �innost Klubu filatelist� Alfonse Muchy v roce 2006 
 
Pomoc sb�ratel�m  
a) novinková služba - bez problém� 
b) vým�nné sch�zky 40 ned�lních vým�nných sch�zek.  Po p�esunu do Komína úbytek v  
pr�m�ru 11 osob na jedné sch�zce. V roce 2005 jsme na ned�lní sch�zky dopláceli  
14.957,- K�. V roce 2006 jsme byli aktivní. 
c) celostátní vým�nné sch�zky 4x zhruba na stejné úrovni jako v roce 2005. 
d) Veletržní setkání sb�ratel� ve spolupráci s brn�nskou pobo�kou �eské numismatické  
spole�nosti se konalo ve dnech 7. a 8. dubna, 744 návšt�vník�, 66 prodejc�, 128 stol�. 
e) �lenské kolování 19 výb�r�, prodáno za 26.987,- K� - o n�co více než v roce 2005 
f) aukce: 10 aukcí, draženo 1.727 položek, vydraženo 1.268, tj. 73,5 % 
g) spolupráce s filatelistickými obchodníky; vzájemn� propagujeme své �innosti 
 
Informovanost �len� 
a) knihovna dopln�na o 25 publikací - 20 výp�j�ek 
b) dopl�ujeme katalogy 
c) ukázky z sbírek �len� na panelu v klubovn� 
d) 2 �ísla Zpravodaje 
e) internetová stránka  
f) výv�sní sk�í�ky 
g) propaga�ní letáky (�innost klubu, termíny vým�nných sch�zek, kalendá� 2007 aj.) 
h) osloveny Rovnost, Právo, Mladá fronta, Metro se žádostí o propagaci naší �innosti, 
    bez  odezvy 
 
P�sobení klubu na ve�ejnost 
- Výstava v Moravském Krumlov� "Dopravní prost�edky na známkách" 22.005 

návšt�vník�, mimo jiné kosmonaut Vladimír Remek. V dubnu 2006 byl uspo�ádán zájezd 
do Moravského Krumlova a p�i této p�íležitosti byla M�stskému kulturnímu st�edisku 
p�edána klubová medaile k 80. výro�í klubu 

- Výstava Muchy v Japonsku. Od 3.11. 2004 do 29. ledna 2006 probíhala putovní 
výstava Muchova díla v šesti japonských m�stech. Podíleli jsme se Muchovou 
známkovou tvorbou. 

- V letošním roce uspo�ádáme výstavu v M�stské knihovn� Ji�ího Mahena v Brn� od 4. 
do 30. �ervna k 85. výro�í založení klubu. �s. pošta p�ipraví p�íležitostné razítko, 
klub vydá dopisnici s p�ítiskem obrazu A Muchy a brožurku, ve které bude shrnuta 
historie klubu za roky 2002 - 2007. 

- Klub se bude podílet na vybudování památníku v dom� Orlí 16, kde se nacházela 
nejstarší pošta na území m�sta Brna 

 
Spolupráce s BSV St. Pölten 
- 8. dubna ú�ast rakouských p�átel na Veletržním setkání sb�ratel� 
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- 30.9. a 1. 10. se zú�astnila delegace ve složení Ji�í Dostál, Karel Kramá�, dr. Zden�k 
Oká� a Mgr. Valentin Schiebl oslav 10. výro�í spolupráce mezi KF A Muchy BSV St. 
Pölten v Rakousku. 

- 12. �íjna se p�edseda KF zú�astnil oslav 15. výro�í spolupráce mezi m�sty St. Pölten a 
      Brno 
 
Práce s mládeží 
2 KMF - 12 �len� 
4 medaile na výstavách, ú�ast v oblastním kole olympiády 
 
B) Plán práce Klubu filatelist� Alfonse Muchy 06-22 na rok 2007 

1. Pokra�ovat ve všestranné �innosti klubu p�edevším zabezpe�ováním novinkové služby, 
po�ádáním vým�nných sch�zek, �lenského kolování, klubových aukcí, p�j�ováním katalog� 
a odborné filatelistické literatury 
2. Uspo�ádat v roce 2007 �ty�i celostátní vým�nné sch�zky a ve dnech 30. a 31. b�ezna      
Veletržní setkání sb�ratel�. 
3. V Moravském Krumlov� uspo�ádat propaga�ní filatelistickou výstavku 
4. Uspo�ádat filatelistickou výstavku k 85. výro�í založení klubu v Knihovn� Ji�ího Mahena 
v Brn� 
5. Pokra�ovat ve spolupráci s �eskou poštou, filatelisty ze St. Pöltenu a Památníkem 
Alfonse Muchy v Ivan�icích. 
6. Pe�ovat o rozvoj mládežnické filatelie a podporovat práci vedoucích KMF 

 
C) Usnesení valné hromady Klubu fiatelist� Alfonse Muchy  ze dne 23. ledna 2007 
 
valná hromada schvaluje: 
- zprávu o �innosti klubu v roce 2006 
- zprávu o hospoda�ení klubu v roce 2006 
- rozpo�et na rok 2007 
- plán práce n rok 2007 
-    výši �lenských p�ísp�vk� na rok 2007 pro klub ve výši  

100,- K� pro �leny do 60 let v�etn� 
  50,- K� pro �leny od 61 let 

      Celková výše p�ísp�vk� bude zvýšena o �ástku ur�enou pro S�F 
-   Michala Musila a Karla Šotta vedoucími KMF 
-   Valná hromada bere na v�domí:  zprávu revizní komise o hospoda�ení v roce 2006 
-   Valná hromada zvolila výbor klubu ve složení: 
�lenové výboru:   Náhradníci: 
Petr Baru      Ji�í Dostál 
František Dvo�á�ek    Ing. Zden�k Nevosád, Csc. 
Miroslava Henešová     
Jaromír Hviž�     Revizo�i 
Ji�í Kloubec     Ing. Jan Adam 
Ing. Ladislav Klusá�k, Csc.   Ing. Stanislav Burian 
Karel Kramá�     František Matoušek 
JUDr. Pavel Matoušek 
Ing. František N�me�ek 
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RNDr. Zden�k Oká� 
Ing. Jaroslav Pun�ochá� 
Ing. Alois Rafaj 
Mgr. Valentin Schiebl 
Ing. Vladimír Švehla 
Ing. Bohdan Zicha 
 
Valná hromada uložila výboru klubu: Zve�ejnit záv�ry valné hromady ve Zpravodaji 

klubu 

 
Filatelistické akce v Brn� 2007 
 

Velké vým�nné burzy v Brn� :

30.-31.b�ezna 
2007

Brn�nské výstavišt�, pavil. A3, od 
9,00 do 17,30hod

KF A. Muchy

7. dubna 2007 Klub MK, Vlhká 21, od 8,00hod Baru

5. kv�tna 2007 Klub MK, Vlhká 21, od 8,00hod Baru

12. kv�tna 2007 Klub MK, Vlhká 21, od 8,00hod KF A. Muchy

2. �ervna 2007 Klub MK, Vlhká 21, od 8,00hod KF 

9.�ervna 2007 Klub MK, Vlhká 21, od 8,00hod Baru

1. zá�í 2007 Klub MK, Vlhká 21, od 8,00hod KF 

8.zá�í 2007 Klub MK, Vlhká 21, od 8,00hod Baru

6. �íjna 2007 Klub MK, Vlhká 21, od 8,00hod KF A. Muchy

13.�íjna 2007 Klub MK, Vlhká 21, od 8,00hod Baru

3.listopadu 2007 Klub MK, Vlhká 21, od 8,00hod Baru

24. listopadu 2007 Klub MK, Vlhká 21, od 8,00hod KF A. Muchy

1. prosince 2007 Klub MK, Vlhká 21, od 8,00hod KF  

8.prosince 2007 Klub MK, Vlhká 21, od 8,00hod Baru

 
Výstava k 85. výro�í našeho klubu 

 
Jak již je zmín�no 
v p�edchozích 
p�ísp�vcích, uspo�ádá 

klub propaga�ní výstavku k 85. výro�í svého 
vzniku. Výstavka se bude konat od 4. �ervna 
do 30. �ervna v prostorách Mahenovy 
knihovny na Kobližné ulici. P�íležitostnou 
dopisnici vydanou klubem vidíte na titulní 
stránce Zpravodaje. P�ipravováno je ru�ní 
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p�íležitostné razítko a klubová informa�ní brožurka. Dopisnice k 85 výro�í je vydána se 
souhlasem Johna Muchy. 

 
Výstava v Moravském Krumlov� – rok 2007 

 
Jako každý rok klub uspo�ádá od dubna do �íjna na zámku v Moravském Krumlov� 

výstavu  "Ze sbírek �len� Klubu filatelist� Alfonse Muchy - 85 let klubu 1922-2007“. 

 
Pod�kování 
 
D�kujeme panu Ladislavu Studenému za známky a další filatelistický materiál, které 
v�noval našemu kroužku mladých filatelist�. V��íme, že další �lenové budou následovat 
jeho p�íkladu. 
 

 
Medaile Brno 1923 
 
Vzhledem k tomu, že se náš klub snaží mít 
zdokumentovánu i brn�nskou filatelistickou historii, 
vlastníme i sbírku medailí z brn�nských výstav. Jediná, 
která nám chybí je medaile z I. mezinárodní výstavy 
poštovních známek Brno 1923. V minulém m�síci se 
tato medaile objevila v jedné z brn�nských 
numismatických aukcí. Výbor se rozhodl, že by bylo 
vhodné tuto medaili zakoupit. P�estože  o filatelistické 
medaile nebývá obvykle v�tší zájem, projevila se 
v tomto p�ípad� obliba presidenta Masaryka u 
sb�ratel� medailí a výborem schválený limit na koupi nesta�il. Klubová dokumentace 
brn�nských výstav tak bohužel z�stává i nadále nekompletní.  

 
Z Informací S�F  1/2007 
 

- P�edseda S�F Lumír Brendl informuje o p�ipravovaných výstavách u nás 
nebo s �eskou ú�astí (nap�. bavorsko-�eská výstava REGENIA 2007). 
V �lánku rovn�ž polemizuje s názory pochybujícími o smyslu po�ádání 

filatelistických výstav.   
- V dalším �lánku se tajemník S�F, Mgr. Male�ek v�nuje valné hromad� našeho klubu, 

které se zú�astnil. Informuje zde i o tom, že náš klub získal Diplom Evropské 
filatelistické federace. Bude nám p�edán v �ervnu letošního roku p�i zahájení výstavy 
k 85. výro�í klubu. 
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- Krom� dalších informací z d�ní ve svazu jsou v Informacích p�ipomenuta nedávná 
úmrtí známých filatelistických osobností (Ing. Leopold Liška, Miroslav Anger a 
Old�ich Tova�ovský).   

- Zden�k Töpfer p�ináší podrobné informace o mládežnické výstav� Mladá Boleslav 
2007. 

 
Katalogy Michel na internetu 
V posledním �ísle Filatelie je 
zmínka o online p�ístupu na 
katalogy Michel. Firma Michel 
tuto službu skute�n� zavedla a je 
k dosažení na adrese: www. 
michel.de 
Jedná se o službu placenou 
s minimálním trváním 12 
m�síc�. Za tento rok zaplatí 
filatelista cca 58 Euro (cca 
1600K�). Je z�ejmé, že pro 
filatelisty s pot�ebou �astého 
p�ístupu do r�zných aktuálních 
svazk� katalogu Michel je tato 
služba levn�jší než pravidelné 
nákupy nových katalog�. Pro 
filatelisty s ob�asnou pot�ebou 
nahlédnutí je výhodn�jší do katalog� nahlédnout nap�. v klubovn� nebo na burzách. �asto 
sta�í také mnohem levn�jší starší katalogy. Na obrázku je úvodní internetová stránka se 
„vstupem“ do online katalogu.  

 
Filatelistické burzy v širším okolí - 2007 
 
Vyškov -  22. dubna , 8,00 – 11,00hod, Besední d�m Vyškov, Jana Šoupala 4 
Havlí�k�v Brod – 14. dubna, 10. kv�tna, 16. �ervna, 22. zá�í, 20. �íjna, 10. listopadu, 6. 
prosince; vždy 7,30 – 12,00hod 
Jihlava – 14. dubna, 20. �íjna, 15. prosince; vždy 8,00 – 12,00 hod 
Pardubice, KD Dukla – 9. �ervna, 25. srpna, 10. listopadu; vždy 6,30 – 12,00hod 
Ž�ár nad Sázavou, D�m kultury – 28. dubna, 15. zá�í vždy 8,00 – 12,00 hod 
 

 
Památník nejstarší brn�nské pošty 
Jak si mnoho z vás všimlo, byl nov� rekonstruován d�m na Orlí 16 „D�m u kamenné 
panny“. Jedná se vlastn� o  objekt v n�mž sídlila nejstarší brn�nská pošta. Paní Dohnalová, 
majitelka domu, zamýšlí vybudovat v dom� památník v�novaný této pošt�. Prob�hla první 
jednání mezi majitelkou, �eskou poštou a našim klubem, který byl p�izván k uskute�n�ní 
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tohoto zám�ru. Na následujících snímcích m�žete vid�t stav p�ed a po rekonstrukci. P�i 
oprav� se p�išlo nato, že se nejedná vlastn� o kamennou pannu, ale o kamenného and�la, ale 
název z�stává podle dlouholeté pov�sti. Pod obrázky n�kolik údaj� k nejstarší pošt�.  

          

Názvy: (do r. 1918)   

1611 - p.ú. Brunn (Brinn)   

1864- p.ú. Brunn Stadt   

1883- p.ú. Brunn Stadt - Brno m�sto 

1896/2/17-1918 p.ú. Brunn 1-Brno 1  

Adresy: (do r. 1918)   

-1839 p�vodní poštovní ú�ad byl na Staré poštovské ulici, (poté Adlergasse, 
 v r.2006 Orlí �. 16) 

1839- p�est�hován na Verlorene Gasse - Ztracená �. 68 pozd�ji Postgasse 
 (dnes Poštovská ??) 

1877(??)- 
nová budova na Verlorene Gasse - Ztracená, pozd�ji Postgasse 
 (dnes Poštovská 3/5) 

 

Plánované výstavy v �R 
- Hradec Králové 2007, 19. - 22. dubna 2007, národní výstava 

- Mladá Boleslav 2007 - 21. až 26. �ervna 2007, mládež-národní, region. i premiéra 
- Praga 2008, 12.-14. zá�í 2008, spec. sv�tová výstava (tradi�ní filatelie, jednorámové 

exponáty, literatura) 
 

 


