
VALNÁ HROMADA KF ALFONSE MUCHY V BRNĚ 
 

Vznikl v roce 1922, a v té době měl 126 členů. V průběhu 2. světové války měl 
dokonce 1800 členů. Proto byl pověřen uspořádáním celostátní výstavy BRNO 1946. V roce 
1947 obdržel tzv. Kolínskou cenu pro nejlepší klub v republice. Vydával v té době i svůj 
časopis s názvem „Filatelistické listy“. 

 
V roce 1965, kdy vznikl Svaz československých filatelistů, dostal klub číslo 06 – 22. 

V roce 1982 požádali jeho členové dceru Alfonse Muchy, aby mohl klub nést jméno tohoto 
malíře. V Brně se konalo mnoho významných filatelistických akcí. Celostátní výstavy v roce 
1984 a 2000 i Evropská výstava 2005 patří mezi nejúspěšnější. Příkladná je práce 
brněnských filatelistů s mládeží. Brnu patří prvenství i v organizaci Dětské pošty.  

 
V současné době má klub Alfonse Muchy 290 členů. Čtyřikrát ročně organizuje 

celostátní výměnné schůzky, loni poprvé Veletrh sběratelů se 744 návštěvníky a 128 stolky!  
Spolupracuje s brněnskými obchodníky, doplňuje vlastní rozsáhlou knihovnu, kterou vede 
Ing. Vladimír Švehla, má klubovou internetovou stránku, o kterou se stará ing. Jaroslav 
Punčochář.  
 
 V Moravském Krumlově je trvale umístěna propagační výstavka klubu. Spolu s 
Muchovou Slovanskou epopejí shlédne exponáty brněnských filatelistů 22 tisíc návštěvníků 
ročně.  
 
 V řadách členů KF Alfonse Muchy je hodně odborníků, kteří publikují své znalosti. 
Jsou to zejména člen komise znalců SČF ing. Jiří Škaloud, Dr. Petr Gebauer a Dr. Jaroslav 
Špaček. Dr. Zdeněk Okáč je členem předsednictva SČF a jeho výkonného výboru, byl 
tajemníkem obou mezinárodních výstav v Brně aje garantem úspěchů mladých filatelistů 
Jihomoravského regionu.  
 
 Je mnoho osobností, které svými aktivitami tvoří současnou historii klubu. Patří mezi 
ně nestor mládežnické filatelie Frantíšek Dvořáček, gestor a tajemník mnoha výstav, 
zkušený juryman a vystavovatel Jaromír Hvižď, vedoucí kroužků mladých filatelistů paní 
Elréda Štěrbová, Karel Šott, Josef Sobotka a Ing. Ladislav Klusáček, vedoucí výměnného 
střediska a technického odboru výstav BRNO 2000 a 2005 Karel Kramář, aktivní člen výboru 
KF a organizačních výborů výstav BRNO 2000 a 2005 JUDr. Pavel Matoušek, o finanční 
Záležitosti se starají Ing. Stanislav Burian, František Matoušek, Ing. Jan Adam a Miroslava 
Henešová, správcem kolování je Jiří Kloubec, kronikářem Ing. František Němeček, aktivními 
členy výboru jsou Petr Baru, Ing. Rudolf Kudrna, Josef Střilek, Jiří a Leopold Dostálové 
a místopředseda KF Ing. Bohdan Zicha. Všichni jmenovaní byli za své dlouholeté aktivity 
vyznamenáni předsednictvem SČF.  
 
 Při oslavách 85. výročí Založení KF budou u primátora města Brna vyznamenáni 
předseda Mgr. Valentin Schiebl, Jaromír Hvižď a Dr. Zdeněk Okáč.  
 

Mgr. Valentin Schiebl má obrovské zásluhy na tom, že KP Alfonse Muchy získal 
Diplom Evropské filatelistické federace. Osvědčil své organizátorské schopnosti 
a filatelistické kvality jako předseda organizačního výboru obou mezinárodních výstav BRNO 
2000 a 2005. Proto byl valnou hromadou opět zvolen do funkce předsedy KP i pro příští 
období. BLAHOPŘEJEME!  

Mgr. Jaroslav Maleček 
tajemník SČF 


