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Valná hromada KF AM 

Valná hromada našeho klubu se uskute�nila 27. 1. 2009 v 16,00hod v 
prostorách Pedagogické fakulty na Po�í�í.  
 

Zahájení VH provedl RNDr. Z. Oká� 
Zprávu o �innosti p�ednesl Mgr. Schiebl  
 

Zpráva o �innosti KF A- Muchy v r. 2008 
1) Pomoc p�i tvo�ení sbírek: 

- Novinky – je možno vybírat kdykoliv. P�es nemoc Petra Baru funguje díky panu 
Ronaldu  Baru 

- Vým�nné sch�zky:  ned�lní – konaly se 40x, ú�ast 1.472, prodáno stol� 503 
    Celostátní – konaly se 4x, ú�ast 412, prodáno 150 stol� 

- Pokra�uje tendence menší ú�asti. Proti roku 2007 celkem o 250 návšt�vník�, 105 
stol� a 9.000,- K� tržby. Náklady jsou ale vyšší (roste nájem v Klubu MK) 

- Byly problémy s burzami v Komín� po zm�n� nájemce restaurace. Do hledání 
náhradní místnosti se zapojilo mnoho �len�. Od 1.12. burzy na nové adrese -  
restaurace Stadion, Kounicova ul. 22 

- Veletržní setkání 2008. Návšt�va 688, stol� v pátek 151, 72 prodejc�. Jedná se o 
podstatný p�íjem do pokladny klubu. 

- Aukce: konaly se 10x, 1.696 položek, z toho prodáno 1.262 položek za více jak 
83.000 K�. 

- Kolování: vyú�továno 7 výb�r� za 8.204,- K�. 
- V t�chto �innostech budeme pokra�ovat. 

 
2) Pomoc p�i zvyšování filatelistických znalosti 
 
Knihovna: 15 nových knih, obnova katalog�,  220 výp�j�ek (z toho 11 odborná literatura). 
�aswopis Michel Rundschau: je málo zájemc�, pouze n�mecky 1.200,- K� ro�ní 
p�edplatné. 
Uskute�nila se exkurze do Sb�rného p�epravního uzlu (Brno 02) - 10 ú�astník� 
Byly uspo�ádány zájezdy na výstavy Praga 2008, WIPA 2008 a do St. Pölten 
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3) Celková informovanost �len�. 

Zpravodaj - vyšel v roce 2008   (3x80výtisk� + 86 návšt�v na internetu)  
Pr�b�žn� je aktualizována internetová stránka   (v r. 2008 cca 700 návšt�v) 
Udržovány jsou výv�sky v klubu, na vým. sch�zkách a na Poštovské 
Informace o klubu jsou ší�eny i pomocí letá�k� 
Za�ali jsme posílat posíláme informace e-mailem.   Zatím cca 60 abonent�. 
 
4) Filatelistické výstavy 

PRAGA 2008:  
Vystavovatelé - mládežníci - skupina 16 -18 let: 

- Tomáš Pavelka Bezpe�nost silni�ního provozu – PZ 
- Jana Mikalová -. Pes p�ítel �lov�ka – VS 
- Jana Mikalová - Procházka Prahou - S 

 
Salon mládeže p�i výstav� Praga 2008 zajiš�ovali organiza�n� p.Oká�,  
Hviž�, Pun�ochá� 
Klub zajiš�oval distribuci výstavních katalog� 

PREMIERA HLUBOŠ: 
Vystavovatelé: 

o Ing. Ji�í Škaloud – „Velký kalendá� Hrad�an + mezní data 4. tarifního 
období v dob� platnosti výplatních známek Hrad�an“ - Z 

o Ing. Petr Bláha "Azerbajdžan 1919 – 1923“ - PZ 
BRNO 2010: �eská pošta zatím nepotvrdila (viz. diskuse) 

 
  Premiéra-Brno: Jednáme o uspo�ádáni výstavy premiéra v r. 2009 (viz diskuse) 
 

Propaga�ní výstavy: 
��P�íroda na známkách, 1. - 3.2., Botanická zahrada, Brno 
��Zaniklé známkové zem�, duben - �íjen, Zámek, Moravský Krumlov 

(zájezd 42 osob, pr�vodce p. Sobotka) 
��Dopisy z Koncentra�ních tábor� a v�znic, 1.- 30.4., pobo�ka 

Židovského   muzea v Brn� 
��90 let �s. Poštovní známky, 9.12. - 31.1. 2009, M�stský ú�ad 

Moravský  Krumlov 
��Výstavy v klubovn� - Zicha, Schiebl, Herman a Sobotka 

 
5. Spolupráce se St. Pöltenem 
2x se uskute�nilo setkání klub� v Brn� a 1x v St. Pölten 
 
6. Práce s mládeží 
Klub má 2 kroužky o celkem devíti 9 �lenech. 
Mladí vystavovali v Praze i na Veletržním setkání 
p. Šott obdržel písemné pod�kování od �editelství školy 
Klub odm�nil vystavovatele 
Byly zakoupeny filatelistické pom�cky pro kroužek p. Šotta 
 
7. Organiza�ní záležitosti. 

- 236 �len� S�F a 9 KMF = celkem 245 �len� našeho klubu 
- Touto VH dochází ke slou�ení s KF 06-08 ( je to pokra�ovatel nejstaršího �eského 

klubu v Brn�, založeného v r.1919) 
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- 10.12. valná hromada KF 06-08 schválila slou�ení. Jedním z úkol� této VH je 
schválení slou�ení �lenskou základnou našeho klubu. 

- KF 06-08 má k datu slou�ení 19 �len� a hotovost 296,- K�. S drobným majetkem 
p�echází do slou�eného klubu mj. klubová sbírka �eskoslovenských známek, album 
pad�lk� a historická kniha �len�. 

- Slou�ením obou klub� se KF Alfonse Muchy stává pokra�ovatelem obou nejstarších 
filatelistických �eských organizací. Vzhledem k tomu, že se snažíme dokumentovat 
brn�nskou filatelii, jedná se o významné p�ír�stky. Poda�ilo se rovn�ž zkompletovat 
medaile z brn�nských výstav – medailí z výstavy Brno 1923.   

- Klubová kronika má již 386 stran (za rok 2008 p�ibylo 22 stran). 
- P�íští Valná hromada v roce 2010 bude volební. Je na všech �lenech klubu, aby 

podpo�ili �innost klubu nap�. prací ve výboru, který by m�l v r. 2010 „omládnout“.  
- Již touto VH by m�l být za náhradníka zvolen p. Jan Hermana a za revizora p. 

Stanislav Bo�il 
 
Zprávu o hospoda�ení p�ednesla pokladní pí. Henešová 
Revizní zprávu podal Ing. Burian 
Plán práce na rok 2009 a Usnesení VH p�ednesl Ing. Švehla. 
 
 

Plán práce Klubu filatelist� Alfonse Muchy 06-22 na rok 2009 
 

- Pokra�ovat ve všestranné �innosti klubu p�edevším zabezpe�ováním novinkové 
služby, po�ádáním vým�nných sch�zek, �lenského kolování, aukcí, p�j�ováním 
katalog� a odborné filatelistické literatury. 

- Uspo�ádat �ty�i celostátní vým�nné sch�zky a v dubnu Veletržní setkání filatelist� 
- Projednat s p�edsednictvem S�F možnost uspo�ádat v Brn� v roce 2009 výstavu 

Premiéra pro vystavovatele s novými exponáty. 
- Pokra�ovat ve spolupráci s �eskou poštou, filatelisty družebního BSV St. Pölten a 

Památníkem A. Muchy v Ivan�icích. 
- Pe�ovat o rozvoj mládežnické filatelie a podporovat �innost vedoucích KMF. 
 

Usnesení Valné hromady Klubu filatelist� A. Muchy 06-22 
ze dne 27.1. 2009 

 
1. Valná hromada schvaluje: 

- Zprávu o �innosti klubu v roce 2008 
- Zprávu o hospoda�ení klubu v roce 2008 
- Rozpo�et na rok 2009 
- Plán práce na rok 2009 
- Nevybírat p�ísp�vky pro klub na rok 2010 (budou se vybírat pouze  p�ísp�vky pro 
  S�F) 
- Slou�ení Klubu filatelist� 06-08 a Klubu filatelist� A. Muchy 06-22 

2. Valná hromada bere na v�domí zprávu revizor� o hospoda�ení klubu a o provedené  
    inventu�e majetku klubu 
3. Valná hromada zvolila za �lena výboru pana Jana Hermana a za revizora klubu pana     
    Stanislava Bo�ila 
4. Valná hromada uložila výboru klubu 
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- zve�ejnit záv�ry valné hromady ve Zpravodaji klubu 
- projednat diskusní p�ísp�vky a vyvodit z nich záv�ry 
 
Z diskuse VH: 
  
o 90. výro�í org. filatelie v Brn� - k tomuto výro�í bude uspo�ádána sout�žní výstava 
o Premiéra (pravd�podobn� v Mahenov� knihovn�), cca podzimní m�síce. 

Výstava BRNO 2010 zamítnuta novým vedením �P s.p. 
o Mj. bylo konstatováno, že v menších m�stech je prezentace filatelie úsp�šn�jší než 

ve velkých m�stech, protože jejich zastupitelstva filatelistické akce chápou jako 
významné regionální akce a podporují je. 

  
 

Akce v Brn� – 2009 

Velké vým�nné burzy v Brn� : 

14. b�ezna r�zné obory, Orbis Pictus klub MK Vlhká 21, 7,30-11,30 

3. a 4. dubna 

Veletržní setkání, KF A. Muchy 

brn�nské výstavišt�, pavilon A3 
9,00-17,00 

11. dubna r�zné obory, Orbis Pictus klub MK Vlhká 21, 7,30-11,30 

9. kv�tna r�zné obory, Orbis Pictus klub MK Vlhká 21, 7,30-11,30 

16. kv�tna KF Alfonse Muchy klub MK Vlhká 21, 7,00-12,00 

31. kv�tna Hobby setkání, Baru klub MK Vlhká 21, od 8,00 

13. �ervna r�zné obory, Orbis Pictus klub MK Vlhká 21, 7,30-11,30 

29. srpna r�zné obory, Orbis Pictus klub MK Vlhká 21, 7,30-11,30 

17. �íjna KF Alfonse Muchy klub MK Vlhká 21, 7,00-12,00 

12. prosince KF Alfonse Muchy klub MK Vlhká 21, 7,00-12,00 

Klubové vým�nné sch�zky KF A. Muchy: 

Každou ned�li (mimo 
svátky a prázdniny) 

restaurace Stadion na Kounicové 22 v dob� od 8,00 do 11,00hod 

 
Klubová aukce KF A. Muchy - každou poslední ned�li v m�síci - (mimo svátky a 
prázdniny). Koná se p�i ned�lní vým�nné sch�zce, za�átek v 9,00 hod.  
Prohlídka materiálu p�ed aukcí. 
 

 
Výstava v Moravském Krumlov� – ješt� jednou v r. 2009 

Podle nejnov�jších informací je expozice Slovanská epopej v Moravském 
Krumlov�   prodloužena   do 30. �ervna2009. Proto má náš klub možnost  
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uspo�ádat ješt� jednu výstavku. Na tuto, pravd�podobn� skute�n� již poslední, výstavku 
v muchov� expozici zap�j�il sv�j exponát „Fauna - filatelistická encyklopedie“ p. Jedli�ka. 
Rozsah výstavky bude cca 23 rám� a potrvá od 7. b�ezna 2009 do 30. �ervna. 
 
Na p�elomu 2008/2009 prob�hla v Moravském  Krumlov� ješt� výstavka na magistrátu. Ta 
se uskute�nila v termínu od 9.prosince 2008 do 4. února 2009. Odhadnutá návšt�va je cca 
400 osob. 

 

Spojení KFAM a  KF 06-08 
 

Ve st�edu 10.12.2008 prob�hla po naší výborové sch�zi v naší klubovn� 
ješt� Valná hromada klubu 06-08. Na programu byl jediný bod - slou�ení 
obou klub�. Z 19 sou�asných �len� KF 06-08 se na Valné hromad� 

vedené jeho dosavadním p�edsedou panem Liborem Formánkem sešla v�tšina a 
jednomysln� bylo odsouhlaseno slou�ení obou klub� s tím, že KF A. Muchy (06-22) se 
stává klubem nástupnickým. 
Znamená to, že v Brn� máme o jeden filatelistický klub mén�. Jeho tradice ovšem 
nezaniká, protože nezanikl zrušením, ale slou�il se s našim klubem. Není to také tradice 
ledajaká.  
KF 06-08 vznikl p�vodn� jako "�eské sdružení filatelist� v Brn�" v r. 1919 a je nejstarším 
brn�nským klubem. Jedním ze zakládajících �len� byl i �ad� dnešních filatelist� známý 
Mat�j Wágner a v �lenské knize m�žeme najít i gen. Syrového. Historická �lenská kniha 
se zachovala, a tím i informace o po�átcích �eské filatelie v Brn�. 
 

 
Slu�ovací valná hromada KF 06-08. 
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Výstavy: 

Brno 2010 – ve vedení �eské pošty došlo koncem r. 2008 ke zm�nám, které se negativn� 
dotkly plánované výstavy Brno 2010. Výstava se konat nebude. Jsou vedena 
jednání o její posunutí do p�íštích let.  

 
Premiéra Brno 2009 – klub p�ipravuje uspo�ádání sout�žní výstavy prvovystavovatel�, 

jako kvalifika�ní výstavy pro výstavy vyšších úrovní. Bude se jednat o 
malorozsahovou výstavu s hodnocením exponát� v trezoru. Termín je 
stanoven na 31.8 až 5. 9.2009 a uskute�ní se v Mahenov� knihovn�.   

 
Jihlava 2009 – po�ádá ji KF 06-40 Vyso�ina. Bude se jednat o dvojvýstavu. Bude mít 

národní �ást  a regionální �ást. Prvovystavovatelé z Brna 2009 by si m�li 
v termínu podat p�ihlášky na regionální Jihlavu a podle bod� budou/nebudou 
na podzim p�ijati. Termín: 13.-18.10.2009. Podrobnosti na internetové adrese 
www.kf06-40.ji.cz/vystava/ 

 

 
Nové pošty v Brn� 
K prvnímu �íjnu 2008 byly v Brn� z�ízeny dv� nové pošty. 
Pošta 600 11 Brno 101, Tu�anka 1333/92A Brno Slatina  

Pošta 600 12 Brno 102, Valcha�ská 24/36 Brno Husovice  
V obou p�ípadech se jedná o neve�ejné pošty pro doru�ování balíkových zásilek. 

 
Brn�nské filatelistické materiály z roku 2008 
Ti, kdo navšt�vují internetové stránky na nichž je i stránka klubová je znají, ale pro ty 
ostatní  v papírové podob�. Lo�ský rok byl „poznamenán“ 90. výro�ím vzniku �esko-
slovenské pošty, takže toho bylo o n�co více. 
 
1.-3. února 2008 -  Masarykova 
univerzita, P�írodov�decká fakulta, 
Botanická zahrada,  výstava 
sukulent� a propaga�ní výstavka pošt. 
známek, ru�ní p�íležitostné razítko, 
pošta 602 00 Brno 2 - p�íležitostná 
poštovní p�epážka v Botanické zahrad� 
Masarykovy univerzity. 
   
Rok 2008 - Veletrhy Brno, a.s., 50 let Mezin. strojír. veletrhu, p�ílež. uživatelský što�ek 
výplatního stroje, zú�tovací pošta Brno 47, licence 50432387 
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Rok 2008 - Veletrhy Brno, a.s., 80 let výstavišt�, p�ílež. uživatelský što�ek výplatního stroje, 
zú�tovací pošta Brno 47, licence 50485010 
 

 
 

24. kv�tna 2008, 80 let brn�nského 
výstavišt� 1928 - 2008, ru�ní 
p�íležitostné poštovní razítko, pošta 601 
00 Brno 1, p�íležitostná poštovní 
p�epážka na Výstavišti Brno 

 
Od kv�tna (???) 2008, nový výplatní stroj podatelny MO �R v Brn� - Armáda �R �lenem 
NATO, Brno 2, licence 65113348 
 

 
 

2008, nový výplatní stroj podatelny Ministerstvo obrany �R Brno, Brno 2, licence 6511337, -
9/2008-  

 

 
 

1.-31. srpna 2008, 160. výro�í otev�ení 
poštovního ú�adu Brno 2, ru�ní 
p�íležitostné poštovní razítko, pošta 602 
00 Brno 2 

 
    

 
1. srpna - do spot�., 160. výro�í 
otev�ení poštovního ú�adu Brno 2, 
p�íležitostné R-nálepky, pošta 602 00 
Brno 2, 
a)  nálepka svitková, 1000ks  
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b)  nálepka samolepící, 1000ks 

 
 

1. �íjna - 31.prosince, "Pošta slaví 90 
let, 1918 - 2008", p�íležitostný što�ek 
orážecího stroje k výro�í 90 let od 
založení pošty. 
655 02 Brno 02 (SPU) 

 
 

6. - 9.�íjna 2008, INVEX, �eská pošta 
slaví 90 let, Brno 2, ru�ní p�íležitostné 
razítko, ppp Brn�nské výstavišt�, pošta 
602 00 Brno 2 

 
 

6. �íjna - do spot�., "Pošta slaví 90 let, 
1918 - 2008", Cenná nálepka APOST k 
p�íležitosti výro�í 90 let od založení 
pošty, pošta 601 00 Brno 1 

 
 

6. �íjna - do spot�., "Pošta slaví 90 let, 
1918 - 2008", Samolepící R-nálepky se 
zobrazením loga �eské pošty k 
p�íležitosti výro�í 90 let od založení 
pošty, pošta 601 00 Brno 1 

 
 

6. - 20. listopadu 2008,"Pošta slaví 90 
let, 1918 - 2008", Ru�ní p�íležitostné 
poštovní razítko, pošta 601 00 Brno 1 

 
1. - 23. prosince 2008, Tradi�ní vánoce 
v Brn�,  Pošta 601 00 Brno 1, ru�ní 
p�íležitostné razítko, p.p.p. na nám. 
Svobody 
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Aerofilatelie a letecké motivy z roku 2008 (dopln�ní ke Zpravodaji 2/2008) 
 

2. b�ezna do spot�ebování, p�ílež. R-nálepka - 
30.výro�í letu Vladimíra Remka, pošta 763 01 
Haví�ov 1 

 

3. - 10. b�ezna 2008, cenná nálepka APOST s 
p�ítiskem „REMEK-30LET “ k p�íležitosti 30. 
výro�í letu prvního �eskoslovenského ob�ana do 
vesmíru, pošta 669 01 Znojmo 1 

 

?? duben až ?? 2008 - M�stský ú�ad Vysoké Mýto, 30, výro�í startu první mezinárodní kosmické 
posádky, p�ílež. uživatelský što�ek výplatního stroje, zú�tovací pošta Vysoké Mýto, licence 10225389 

 

22.7.2008, brn�nský soukromý balonový let s 
kurýrní p�epravou zásilek na trati Brno Kraví hora - 
Moutnice 

 

1. - 22. srpna 2008, Mošnov - letišt�,  p�íležitostná 
cenná nálepka APOST p�i otev�ení nové pošty,  
742 52 Mošnov 2, na standardních nálepkách je 
p�ítisk "-letišt�" 
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5. srpna, odlet �eské výpravy na LOH v Pekingu. 
P�íležitostný OVS Praha 6. Organizátor 
Olympsport.  
 

 

17. zá�í (p�vodn�12. zá�í) 2008, balonový let 
PRAGA 2008, v užívání bylo ru�ní p�íležitostné 
razítko PRAGA 2008 p�epraveno balonem OK 
5006, Praha 7, ppp na Výstavišti v Holešovicích. 
Balon m�l vzlétnout v 17,00 hod p�ed Pr�myslovým 
palácem. 
Pro nep�íznivý vítr (sm�r na letišt� Ruzyn�) byl 
p�eložen na ned�li 14.9.  Nakonec se let uskute�nil 
až 17.9. P�ijímány byly jen nezapsané zásilky. K 
letu byla vydána celinová dopisnice. 

 

 
 
29. �íjna 2008, jubilejní letecká pošta k 85. výro�í 
�SA, 
- Praha - Wien 1400 OSN (�ervený kašet) 
 
Pro všechny lety z �R byly p�ipraveny dopisnice s 
p�ítiskem a obálky.  
 
- Bratislava - Praha (�ervený kašet)  
- Praha - Pratislava  (modrý kašet) 
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Neprodejné                             Kopírování a další ší�ení  povoleno 

- Praha - Berlin (�erný kašet) - Praha - Wien 1010 (fialový kašet) 

  

12. zá�í 2008, pozdravný let Praga 2008/WIPA 2008, podací pošta Praha 7, fialový kašet, zásilky 
adresované na poštu OSN (tedy na pošt. ú�ad A-1400 obdržely kašet �ervený)  

  

- 2. - 4. 11. 2008 Výro�í vzniku letectví republiky 
�eskoslovenské, 29. �íjna 2008, 90, 1918-2008, 
ru�ní p�íležitostné razítko pošta 160 07 Praha 67 

 

 

 


