
ZPRAVODAJ SVAZU ČESKÝCH FILATELISTŮ Číslo 4/2014

Čestné uznání FEPA pro Svaz českých filatelistů

FEPA – Federace evropských filatelistických asociací -  udělila v letošním
roce Čestné uznání Svazu českých filatelistů jako výraz ocenění jeho dlouholeté

mezinárodní spolupráce i zásluh o rozvoj české filatelie a její propagaci v Evropě.
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ÉDITORIAL
Vážení přátelé české i československé známky,

i když z denní praxe víme, že je naše česká známka pěkná a má stále široký okruh
příznivců, ať již organizovaných v SČF, ve Společnosti sběratelů československé
známky (SSČSZ SČF), nebo neorganizovaných, v obsahu našeho zpra vo daje Infor -
mace SČF se to příliš neprojevuje. A to jich jen SSČSZ registruje úcty hodný počet 330
zájemců z Česka i ze zahraničí. Zatímco na úseku známkové tvorby České pošty to
tvůrčím způsobem vře a stále se něco nového vymýšlí a rodí, z našich Klubů přichází
jen málo ohlasů, v nichž se něco navrhuje a chválí, spíše slyšíme postesky a slova
kritiky, leckdy bez návrhu, jak věci zlepšit. Co nám brání vzít pero nebo klávesnici a po-
dělit se o své názory s druhými a dočkat se odpovědí a zkušeností. Výměna názorů
by byla prospěšná pro obě strany – pro poštu i pro sběratele, ty drobné i pro vrcholové
medailisty.

Záměrně píši „drobné“ sběratele, neboť v nich je těžiště sbírání známek vlastní země. Špičkové výstavní
exponáty nebo zahraniční členové jsou vítanou ozdobou pro reprezentaci, ale běžná drobná a poctivá filatelie s
jejími radostmi a objevy je přece jen základem. V době, kdy byla každoročně celá řada klubových, okresních, kraj-
ských a dalších výstav, stály často vedle medailových exponátů i exponáty naprosto začátečnické, ale zpracované
s láskou a u příchozí veřejnosti většinou dobře hodnocené. Dnes takové možnosti prezentace „drobných“
exponátů přicházejí zpravidla jednou za rok v rámci republiky, a jak se zdá, nikdo se nad tím nepozastavuje. Čeho
je to důsledek? Je to dobré či nikoli? A co nářky v klubech nad tzv. vlastními známkami, zvláště vydá-li si je sama
Česká pošta, s. p.? Jak se k nim nejlépe postavit? No není už jen toto důvodem k zamyšlení? Napište! 

PF 2015!                                                                 Josef Šolc, šéfredaktor Informací SČF, jos.solc@email.cz

SLOVO TAJEMNÍKA SČF

Vážení přátelé,
mnozí z vás navštívili letošní Mezinárodní veletrh Sběratel a vyzvedli pro svůj klub pré-

miové tisky a příspěvkové známky na rok 2015. Ostatním klubům jsme vše poslali poštou.
Bohužel, vstupenky na Den filatelie v Poštovním muzeu jsme letos dostali až po Sběrateli.
Tak jsme museli opět balit a posílat… Náklady na poštovné jsou nemalé, proto vás žádáme,
pokud vám to ekonomické podmínky vašeho klubu dovolí, abyste nám poštovné za
poslání vstupenek uhradili v platných českých známkách.

V měsíci září jsem měl příležitost se setkat s mnoha členy naší organizace. A to nejen na
Sběrateli, ale i na největší letošní soutěžní výstavě ve Svitavách. Zúčastnil jsem se tradiční

schůze KF v Rovensku a besedoval s filatelisty v Novém Bydžově. Počet členů SČF sice klesá, ale s potěšením
lze konstatovat, že se zvyšuje kvalita práce v odborných společnostech i v některých KF. Dokladem jsou přednáš -
ky v rámci soutěžních výstav (premiérové a regionální) ve Svitavách i velký počet nových exponátů.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
za několik dní přivítáme rok 2015 – poslední rok tohoto volebního období Svazu českých

filatelistů, rok náročných úkolů. Nejdůležitějším z nich bude dopracovat a valné hromadě
předložit ke schválení nové Stanovy SČF, kompatibilní s novým Občanským zákoníkem.
Jejich návrh je již zpracován, v současné době probíhá jeho připomínkování členy
předsednictva SČF. V průběhu druhé poloviny února 2015 bude návrh zveřejněn na
webových stránkách SČF a v březnu 2015 bude otištěn v Informacích SČF č. 1/2015,
vložených do časopisu Filatelie č. 3/2015. Do konce měsíce května 2015 budou mít
členové SČF, kluby filatelistů a odborné společnosti možnost vyjádřit se k nim a poslat další

připomínky. Po jejich zapracování bude návrh stanov připraven k předložení valné hromadě ke schválení. 
V roce 2015 budeme usilovat o další přípravné kroky k uskutečnění Světové výstavy poštovních známek

PRAGA 2018 jako součásti celorepublikových oslav stého výročí založení Československa spolu se stým vý-
ročím konce první světové války. Ke zdárnému splnění tohoto cíle počítáme i s vaší pomocí. V průběhu roku 2015
si budou moci naši vystavovatelé zvýšit kvalifikaci svých exponátů na VI. mezinárodní filatelistické výstavě Euregia
Egrensis v Chomutově (1. kategorie), která se koná 6. – 10. 5. 2015. Vystavovatelé zde budou usilovat o získání
kvalifikace pro mezinárodní výstavy pod patronátem FIP/FEPA. Exponáty, které na výstavě 3. stupně ve
Svitavách 2014 získaly 75 bodů (60 bodů mládež), mohou o další kvalifikaci bojovat na mezinárodní výstavě
Głogów, na niž nás pozval Polský svaz filatelistů. Koná se 12. – 14. 6. 2015. Předpokládám, že se vytvoří pod-
mínky i pro získání kvalifikace nově vzniklých exponátů na výstavě 3. stupně.

Upřímně děkuji jménem předsednictva Svazu českých filatelistů i jménem svým všem členům a funkcionářům
klubů i odborných společností za vykonanou práci ve prospěch organizované filatelie. Všem přeji spokojené
prožití vánočních svátků a v novém roce pevné zdraví, splnění všech předsevzetí a hodně úspěchů v osobním
životě i radosti z našeho společného koníčka.                                                  Walter Müller, předseda SČF
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INFORMACE ZE SEKRETARIÁTU A KNIHOVNY SČF

Poštovní historie ve Svitavách očima Lubora Kunce

Velkou propagací naší práce bylo vystoupení místopředsedy SČF Jiřího Sedláka a Aleny Reichové z Poštov -
ního muzea v Českém rozhlase 27. září. Poštovní muzeum zorganizovalo pro naše členy hodně akcí, z nichž
zejména Den české filatelie přinesl mnoho nových poznatků a informací. Velice atraktivní byly dopro vodné akce
výstav ke 100 letům první světové války, a to jak v Praze (v kostele sv. Klimenta), tak v Brně, kde tisíce Brňanů
nejprve vítalo zvláštní historický vlak na hlavním nádraží a následně rekonstrukci Sarajevského atentátu na
Špilberku. Poděkování si zaslouží jak Poštovní muzeum Praha, tak i Brno a také Městské muzeum ve Svitavách
ve spolupráci s organizačním výborem výstavy.

6. listopadu jsem byl pozván výborem KF 00-015 na výroční schůzi spojenou s přednáškou výtvarníka a grafika
pana Karla Dvořáka, autora mnoha poštovních známek a dopisnic. Opět jsem měl dobrý pocit, když jsem viděl
výsledky dlouholeté spolupráce Poštovního muzea a České pošty s naším Svazem.

Členové výkonného výboru SČF měli schůzi 30. září, předsednictva 11. října. Intenzivně pracují na novelizaci
Stanov SČF a přípravách valné hromady SČF (termín byl posunut na 5. prosince 2015). Písemné materiály k
diskuzi ve vašich klubech obdržíte prostřednictvím časopisu Filatelie a budou také na webových stránkách SČF.

Jménem sekretariátu i jménem svým vám děkuji za dosavadní spolupráci i aktivity. Přeji všem krásné vánoční
svátky a pevné zdraví.

Srdečně vás zdraví                                                                Jaroslav Maleček, tajemník SČF

Co nového v knihovně?
Jak jsme v minulém čísle Informací avizovali, máme

již pro zájemce k dispozici 2. díl katalogu Michel Osta-
frika 2014.

Zásluhou dárců POFIS Praha, Filatelie Klim, A. Evis-
che a L. Kunce se nám rozšířil knižní fond o následující
zajímavé tituly.

Z řady Monografie to jsou publikace 90 let
Poštovního muzea (díl 25/I), Poštovní odívání v če-
ských zemích (25/II), Bibliografický seznam článků,
zabývajících se obdobím ČSR 1918-1939 (díl 40). 

Dále jsme získali Československo 1918-1939 – I.
část specializovaného katalogu známek a celi-
stvostí, zabývající se předběžnými a souběžnými emi -
semi výplatních rakouských a uherských známek, emi -
sí Hradčany a z ní odvozenými přetiskovými emisemi.

Dalším přírůstkem je Publikace vydavatelství EVRO
Bratislava, která zaznamenává dvacetiletou činnost
vydavatelství v oblasti propagace sportu. Je rozdělena
do čtyř kapitol: Obálky a poštové lístky; Perzonalizova -
né poštové známky; Příležitostné pa mätné listy;
Publikácie. 

Zájemce o polní pošty za první světové války jistě za-
ujme publikace v elektronické podobě Pula a její
Kriegsmarine z pohledu čs. vojáků, letců a námoř -
níků.

Výpůjční řád
Vzhledem k potřebným úpravám byl s platností od

1. 9. 2014 vydán nový Výpůjční řád, který je uveřejněn
na webových strákách SČF. 

Různé
Z přebytků knihovny nabízíme k zakoupení ná-

sledující publikace): Filatelistické motivy (redakce
Müller W., Schiller D. - různé roky), Šolc, J., Špatný, V.,
Töpfer, Z.: Krátká setkání s mládežnickou filatelií – vy-
dáno v r. 2008. Hamr, Škaloud: Rukověť pro sběratele
Hradčan z r. 1998. Bližší sdělí pí Hanzlová na telefonu
222 541 395.

V případě zájmu o využití zasedací místnosti SČF
Opletalova 29, Praha l, 3. p. č. 311, žádáme odborné
společnosti a kluby filatelistů o sdělení termínů pro rok
2015. V současnosti jsou již zadány všechny čtvrtky
klubem filatelistů 00-01 a den 14. 3. 2015 pro setkání
ČNS (doc. Rotport).

Připomínáme KF a OS povinnost oznamovat se-
kretariátu SČF včas změny v kontaktních adresách a
telefonních číslech - jedině tak zamezíte, aby se nám
nevracela pošta zpět. Pro urychlení komunikace uvá -
dějte rovněž elektronickou e-mail adresu předsedy
nebo některého člena výboru KF. Děkujeme!

Naděžda Hanzlová, knihovna SČF

Poštovně-historické exponáty na svitavské výstavě
dosahovaly vesměs velmi vysoké kvality, což se
odrazilo v jejich medailovém hodnocení. Na největší
počet bodů ve třídě poštovní historie dosáhl exponát
A. Šmída Pražská potrubní pošta do 14. 10. 1919 s
91 obdrženými body.

Významná část vystavených exponátů byla zaměře -
na na regionální poštovní historii - např. Svitav v exponá -
tech M. Buriana, P. Třeštíka a P. Třeštíka jr.; Českých
Budě jo vic (exponát J. Vomely); Děčínska (M. Červin -
ka); Čes kého Brodu (J. Petrásek) či Chocně (M. Pe -
šek). Výstavy se zúčastnily i dva exponáty třídy celin:
první zaměřený na typologii poštovních poukázek Ba -
vor ska (M. Tůma), druhý na naše zálepky (J. Petrásek).

Další exponáty byly věnovány poštovním razítkům
(ex po náty V. Pixy a P. Aksamita) či specifickm druhům
poštov ních zásilek a jejich frankatur: exponát J. Ma leč -
ka Doporučené zásilky ČSR do roku 1953, J. Vomela
Vojenská pošta ze slovenského zápolí 1939-45. K. Blá -
ha představil v několika svých exponátech různorodost
frankatur ČSR v období 1918 – 2014, exponáty V. Ma -
lovíka se pak zabývaly zásilkami zatíženými doplatným
a zásilkami poste restante. Je třeba zmínit posledně
jmenovaný exponát pro jeho inovativní téma, výborné
zpracování a použití velmi kvalitního poštov ního
materiálu (včetně dosud nejstarší známé celist vosti
poste restante). Může tak sloužit jako vzor dalším vy-
stavovatelům při tvorbě jejich exponátů.                  LK
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Propagační výstavy

Výstava HAVÍŘOV 2015 zrušena
Jak vyplynulo z porady výboru České námětové

společnosti SČF (6. 9. 2014 v Praze), byla avizovaná
nesoutěžní výstava HAVÍŘOV 2015 z finančních
důvodů zrušena. Informaci na poradě ČNS podal
Radoslav Kolář.

Usnesení 11. schůze předsednictva SČF,
konané v sobotu 11. října 2014 v Domě filatelie, Klimentská 6, Praha 1

Přítomni: pp. Beneš F., Běloubek, Cacka, Černík,
Fronc, Helm, Kopecký, Maleček, Müller, Okáč,
Punčochář, Rotport, Sedlák, Schiller, Starec, Svo-
boda, Šolc, Vaníček.

Omluveni: pp. Fencl, Matoušek, Musil, Münzberger,
Töpfer. 

Hosté: p. Aksamit (za RK SČF; omluveni pp. Beneš V.
a Vychron).

Služba sekretariátu: pí Hanzlová, Iszová, Králková.

Předsednictvo SČF schválilo:
1. Složení návrhové komise: pp. Fronc, Kopecký,

Sedlák.
2. Ověřovatele zápisu: pp. Cacka, Schiller.
3. Program schůze dle pozvánky (v příloze).
4. Plnění rozpočtu SČF k 30. 6. 2014.
5. Návrh rozpočtu SČF na rok 2015.
6. Přesun nevyčerpané částky na mezinárodní čin -

nost za rok 2014 na rok 2015, a to ve prospěch
položky „Příprava výstavy PRAGA 2018“, a vytvoře -
ní mimoroz počtové rezervy ve výši 150.000 pro
stej ný účel, s účinností od letošního října. 

7. Zmocnění pro VV k přesunu položek rozpočtu
2014 a 2015 při zachování jeho vyrovnanosti.

8. Termín Valné hromady SČF: sobota 5. 12. 2015 v
ho telu Olympik Tristar; objednávku sálu zajistí
sekretariát. 

9. Nominaci W. Müllera do jury výstavy Glogov 2015,
konané 12.-14. 6. 2015; V. Svobodu národním
komisařem.

10. Poděkování P. Fenclovi a organizačnímu výboru vý -
stavy za zajištění filatelistické výstavy Svitavy 2014.

11. Zrušení záměru konání výstavy Plzeň 2015.
12. Provedení zkráceného jurymanské řízení s L.

Kuncem.
13. Jmenování nových svazových jurymanů – M.

Černíka pro obory poštovní historie a celiny; L.
Kunce pro obor poštovní historie.

14. Návrh, aby byly zahraničním společnostem sběra -
telů československých a českých poštovních
známek na bídnuty příle žitostné tisky ČP počínaje
rokem 2014, jinak určené jen členům SČF, a to za
mimořádný příspě vek ve výši 200 Kč.

15. Návrhy na vyznamenání členů SČF (jmenný
seznam v příloze).

16. Udělení Ceny Miroslava Lanhammera Břetislavu
Janíkovi za významnou podporu SČF a za dlou-
holetou publikační a vydavatelskou činnost. 

17. Termín konání příštího zasedání P-SČF v sobotu 14.
2. 2015 v 9,30 hod. v Domě filatelie.

Předsednictvo SČF vzalo na vědomí:
1. Kontrolu usnesení z 10. schůze předsednictva SČF,

přednesenou tajemníkem SČF.
2. Zprávy předsedy, místopředsedů, tajemníka a re-

vizní komise.

3. Udělení čestného uznání FEPA pro SČF; plaketa
bude uložena v archivu SČF; V. Vaníček za ni
oficiálně poděkuje vedení FEPA.

4. Pracovní návrh nových Stanov SČF, předložený
F. Benešem, s tím, že do něj zapracuje projedna -
né úpra vy; termín: do konce října 2014.

5. Informaci o přípravě Dne české filatelie v PM dne
4. 11. 2014. 

6. Informaci V. Svobody o stavu příprav VI. mez-
inárodní filatelistické výstavy Euregio Egrensis
CHOMUTOV 2015.

7. Informaci V. Vaníčka o stavu příprav Světové výs-
tavy PRAGA 2018.

8. Jmenování J. Sedláka mezinárodním jurymanem
FIP pro obor tradiční filatelie.

Zapsal: V. Kopecký, ověřil: J. Cacka
PŘÍLOHY

Udělení Čestných uznání SČF
Ve 2. pololetí letošního roku byly předsednictvem Svazu
českých filatelistů odsouhlaseny návrhy na vyzname -
nání za mimořádné výsledky, zejména při organizování
Regionální výstavy Svitavy 2014, 41. ročníku Filateli-
stické olympiády mládeže v Plzni, výročí a dlouhodobé
příkladné činnosti klubu 00-15 Praha, a dalších aktivit,
propagujících rozvoj české filatelie.
Čestné uznání SČF za rozvoj filatelie:
Marie Chábová, Ing. Tomáš Chudoba, Ing. Břetislav
Janík, Česká pošta,s.p.; Karel Pavlíček, rytec; Ing.
Ivan Leiš, KF 00-15 Praha; Jaromír Hvižď, Ing. Ladi-
slav Klusáček, CSc., KF 06-22 Brno; Miloslav Licha,
Michal Musil, Martin Tůma, KF 06-40 Jihlava; Stani-
slav Dušek, KMF Znojmo; Jiří Kozák, KMF Brandýs
nad Orlicí.
Čestné uznání SČF - I. Stupeň:
Antonín Dostálek, KF 00-15 Praha; Pavel Ducháček,
Josef Kadlec, KF 06-40 Jihlava; MUDr. Petr Třeštík,
KF 05-78 Svitavy.
Čestné uznání SČF - II. Stupeň:
Oldřich Pelíšek, KMF Plzeň; PaedDr. Milan Báča,
Pavel Dvořák, František Linhard, PaedDr. Miloš
Pešek, Pavel Řeřicha, KF 05-78 Svitavy 
Čestné uznání SČF - III. Stupeň:
Ludvík Báča, Ing. Libuše Dvořáková, Jan Chleboun,
František Piterna, Ing. Jiří Tomášek, Josef Von-
dráček, KF 05-78 Svitavy; Ing. Jan Petrás, KF 06-22
Brno
Všem vyznamenaným srdečně blahopřejeme!
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ZE ŽIVOTA KLUBŮ, ODBORNÝCH SPOLEČNOSTÍ A SEKCÍ

Vedení ČNS SČF, rozšířené o
vedoucí jednotlivých sekcí, se
sešlo na své pravidelné schůzi 6.
září 2014 na sekretariátu SČF.
Využili jsme termínu veletrhu
Sběra tel, aby mimopražští účast -
níci schůze mohli spojit svoji
účast také s jeho návštěvou. 

Na schůzi jsme konstatovali, že
činnost jednotlivých sekcí velmi

závisí na aktivitě několika málo členů. V nedávné době
jsme se o tom mohli přesvědčit na sek cích Bohemika a
Fauna a flora. Sekce Bohemika prakticky přestala
existovat, když zemřel její dlouholetý vedoucí a redaktor
zpravodaje pan ing. Černý. Sekce Fauna a flora přestala
fungovat, když kvůli nemoci přestal její vedoucí a
redaktor zpravodaje pan Mgr. Moravec zpravodaj vy-
dávat. Díky aktivitě několika málo členů na druhé straně
velmi dobře pracují sekce Doprava, Kosmos, Polární
filatelie, Požární ochrana a Výtvarné umění. Rozbíhá se
i činnost nově vzniklé sekce Geologie a ropa. Sekce
Skauting rozšířila své zaměření i o 2. odboj. Nevydává
sice vlastní zpravodaj, ale její vedoucí připomíná

Česká námětová společnost hodnotila
strojovými razítky významné udá losti s 2. odbojem
spojené. Nedlouho po schůzi jsme se dozvěděli, že
svoji činnost ukončil i vedoucí sekce Esperanto. 

Rádi bychom obnovili činnost sekce Hudba, jejíž zá-
běr by mohl být rozšířen i o náměty spojené s divadlem
a filmem. O to se pokoušíme již několik let, ale nedaří
se nám získat sběratele těchto námětů pro práci v
sek ci. Možná se mezi čtenáři těchto Informací SČF na-
jde někdo, kdo by se chtěl pokusit o obnovu činnosti
sekcí nedávno zaniklých (Bohemika, Fauna a flora,
Esperanto). Jako úspěšnou aktivitu lze hodnotit pravi -
delné vydávání publikace Filatelistické motivy ČR, kde
jsme vydali letos ročník 2013. Čtenáři Filatelie jsou o ní
pravidelně informování díky recenzím v ní.

Problémem je malý počet námětových vystavovatelů
a exponátů, které bychom mohli vysílat na zahraniční
výstavy, případně i na domácí výstavy 1. stupně.
Nějaké nové exponáty se sice objevily na výstavě
Svitavy 2014, ale jak jsme se dozvěděli z palmáre, ne-
byly příliš úspěšné. Uvažujeme proto o uspořádání
semináře, který by pomohl začínajícím i zkušenějším
vystavovatelům při zkvalitňování jejich exponátů.

Miloslav Rotport, předseda ČNS SČF 

Ve dnech 11. – 12. 10. se uskutečnilo pravidelné pod-
zimní setkání naší perfinářské společnosti. Výborně
jej zorganizoval kolega Pavel Janata v příjemném
hotelu Patria v Trutnově, kde bylo zajištěno i ubytování.
První účastníci dorazili do Trutnova již v sobotu do-
poledne. Po obědě se velká většina, bylo nás celkem
patnáct, vydala na výlet na Sněžku. Výlet se bohužel
vydařil jen částečně, protože než jsme se dostali na
vrchol, zahalila jej mlha a očekávaný zážitek se
nakonec nekonal. Po návratu se rozproudila obvyklá
filatelistická zábava, prohlížení materiálu, vybírání,
debaty okolo perfinů apod. Oficiální část setkání v ne-
děli řídil Vladislav Beneš za nepřítomného předsedu
Františka Straku, který se z důvodu nemoci nemohl se-
tkání zúčastnit. 

Vyvrcholením akce bylo vystoupení Rainera von
Scharpena, významného německého sběratele a vy-
stavovatele, jehož účast zorganizovali Vl. Münzberger
s manželkou (ta zajistila tlumočení). Pan von Scharpen
si pro účastníky připravil dvě zajímavé prezentace.
První, perfiny Bavorského království, obsahovala
ukázky toho nejzajímavějšího z jeho stejnojmenného
exponátu, který jsme u nás mohli vidět na výstavě
 OSTROPA 2013 v Jihlavě. O tom, že je pan Scharpen
velmi úspěšný vystavovatel, svědčí i to, že má kva -
lifikaci vystavovat osmirámový exponát! Druhá ukázka
se týkala perfinů z bývalých východních území
Německa, které jsou dnes součástí Polska. Tato pre-
zentace byla zaměřena zejména na firmy z tohoto
území, které perfiny používaly, jejich historii, výrobní a
obchodní zaměření. K tomu kromě identifikačních

celis tvostí s perfiny využívá i různé firemní propagační
materiály, pohlednice, tiskoviny, a to originální i kopie,
získané zprostředkovaně z různých publikací, údajů z
internetu apod. Jde tedy nejen o materiály dnes
akceptované ve třídě tzv. otevřené filatelie, ale autor jde
mnohem dál za její hranice. Přitom vychází z toho, že
perfiny mají úzkou vazbu k firmám a z tohoto pohledu
zajímavě upravené sbírky mohou být přitažlivé i pro
laickou veřejnost, což bývá standardním kamenem
úrazu běžných výstavních exponátů. Kromě toho pan
Scharpen dovezl na setkání ukázky i řady sbírek per -
finů z bývalých francouzských území v Africe (Maroko,
Alžírsko, Tunis a dalších), takže bylo opravdu co pro-
hlížet. Obě jeho vystoupení byla nesmírně zajímavá.
Pokud by se někdo chtěl pokochat jeho exponátem
Perfiny Bavorského království, najde jej na nové verzi
Exponetu, buď zadáním „Výběr exponátů podle oboro -
vého zařazení“, v sekci Perfiny, nebo podle evidenčního
čísla exponátu - 1145.

Letošní podzimní setkání můžeme bezesporu usadit
na pomyslný vrchol, a to z více důvodů: perfektní za-
jištění, za něž zaslouží velké poděkování kolega Jana -
ta. Zajímavý program na sobotní odpoledne včetně vý-
letu na Sněžku. To, že nebylo zrovna počasí, nevadilo,
větru a dešti stále ještě poručit neumíme. Za poslední
roky byla největší účast – 16 členů naší společnosti a
řada hostů (4 kolegové ze Slovenska, Rainer von
Scharpen, a několik manželek či partnerek). Setkání se
opravdu vydařilo a v neděli v poledne jsme se rozjížděli
s pocitem příjemně stráveného víkendu.

Vladislav Beneš, Společnost sběratelů perfinů

Perfináři ve výšce 1603,30 m. n. m.
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Členská schůze a beseda s grafikem Karlem Dvořákem v KF 00-15
Ve čtvrtek 6. 11. 2014 se v přeplněném sále Dřevák

Domu Portus v Praze-Starém Městě konala členská
schůze Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných
oborů 00-15 Praha, doplněná besedou s grafikem a
malířem Karlem Dvořákem.

Program řídil předseda klubu Ing. Ivan Leiš. Po
uctění památky zemřelých členů RNDr. Roberta Šmie -
da a Ing. Vladimíra Mohra povstáním a minutou ticha
a schválení programu předal předsedající slovo
tajemníkovi Svazu českých filatelistů (SČF) Mgr. Jaro-
slavu Malečkovi, který po krátkém ocenění činnosti a
významu našeho klubu přistoupil k předání ocenění,
udělených předsednictvem SČF.

zcela nepostradatelnou propagátorkou české znám -
kové tvorby, Ing. Břetislav Janík, ředitel odboru znám -
kové tvorby České pošty, s.p., který je zcela mimo řád -
nou osobností ve své funkci s obětavým pochopením
zájmů a potřeb sběratelů - filatelistů, jedno tlivých klubů
a celého SČF; je též význačným publicistou a jedním
ze zakladatelů virtuální filatelistické výstavy Exponet, a
konečně Karel Pavlíček, dlouholetý rytec příležitost -
ných štočků do orážecích a výplatních strojků Postalia,
který se může pochlubit stovkami rytin štočků, které
připomínají úspěchy naší filatelie, ale i sportovní,
kulturní a společenské události a výročí.

Následující beseda s grafikem a malířem Karlem
Dvořákem na téma "Grafická tvorba pro Poštovní
muzeum" nám dala s přispěním promítnutí téměř 100
obrázků nahlédnout do instalace expozic pobočky
Poštovního muzea ve Vyšším Brodě v 70. letech
minulého století a shlédnout téměř tři desítky plakátů,
které Karel Dvořák vytvořil jak pro vyšebrodské, tak
pražské expozice Poštovního muzea, jakož i další
desítky návrhů a realizací poštovních známek, do-
pisnic a příležitostných razítek. O významu práce Karla
Dvořáka pro Poštovní muzeum a o osobním přátelství
pak pohovořil PhDr. Jan Galuška, bývalý ředitel Poštov -
ního muzea. Beseda byla zakončena dotazy a odpo -
věďmi a pro nečleny klubu byla uspořádána auto -
gramiáda.

Jaroslav Maleček a Ivan Leiš při udělování svazových
ocenění.

Karel Dvořák a Jan Galuška v závěru besedy ke grafické
tvorbě pro Poštovní muzeum.

Na snímku zleva Karel Dvořák, Marie Chábová, Břetislav
Janík a Jaroslav Maleček.

Čestné uznání SČF obdržel Ing. Ivan Leiš, vynikající
odborník v oblasti poštovní historie, vystavovatel, pu-
blicista, lektor, dlouholetý funkcionář SČSF a SČF.
Zlatý odznak SČF (I. stupeň) obdržel Antonín Dostálek,
vynikající odborník v oblasti regionální poštovní hi -
storie, publicista a lektor.

Dále byli čestnými uznáními SČF na návrh našeho
klubu oceněni nečlenové svazu Ing. Tomáš Chudoba,
pracovník centrály České pošty, s.p., který se mimo řád -
ným způsobem podílí na průběhu a propagaci filate -
listických akcí, a to zejména svými fotoreportážemi a
prezentacemi, Marie Chábová, vedoucí oddělení Pro-
dejna známkové tvorby České pošty, s.p., která je

V dalším programu členské schůze, po nezbytné
procedurální volbě návrhové komise, vystoupil jednatel
klubu Ing. Pravoslav Kukačka a přednesl zprávu vý-
boru o činnosti klubu. Zmínil se, že náš klub naplňuje
poslání a cíle Stanov SČF, přijatých valnou hromadou
SČF dne 4.12.2010, zejména pak sdružováním sběra -
telů poštovních známek, celin, celistvostí a ostatních
předmětů filatelistického zájmu a vůbec zájemců o
filatelii a poštovní provoz a historii (protože mezi námi
je i člen, který sběratelem není), šíří teoretické i
praktické znalosti v různých oborech filatelie, zejména
pokud jde o specializované obory, což je historický
název široké škály oborů sbírání. Tento sběratelský
název nese náš klub ve svém jménu spolu s ozna -
čením registračním číslem KF 00-15 již od roku 1965,
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NAŠE GALERIE

FILATELISTICKÝ SLAVÍN
12. září 2014 opustil naše řady ve věku 83 let Mgr.

ZDENĚK MORAVEC. Ztrácíme v něm dobrého kamaráda,
který byl vždy ochoten poradit v otázkách, týkajících se pří-
rodovědných témat. Dlouhá léta vedl sekci Fauna-Flora
České námětové společnosti SČF a byl také vedoucím
jejího Zpravodaje. Budeme na něho stále vzpomínat.

Vedení České námětové společnosti SČF
Dne 28. srpna 2014 opustil navždy řady českých

filatelistů VÁCLAV STAŠEK, dlouholetý předseda a no -
vinkář KF 03-4 v Aši. Ve věku 82 let podlehl kratší vážné ne-
moci. Znali jsme ho jako člena vedení sekce Výtvarné
umění a dlouholetého vedoucího redaktora jejího Zpra -
vodaje, dále jako člena vedení Komise námětové filatelie

Miloslav Kalabza, Pardubice
Se sbíráním poštovních zná -

mek jsem začal již na obecné
škole (narodil jsem se 27. 8.
1931 v Nymbur ce); sbíral jsem
ČSR a kupoval na poště nové
protektorátní známky. V době
středoškolských studií v Pardu -
bi cích jsem vstoupil do tamního
filatelistického klubu. Po vojně
jsem pokračoval (KF 05-100

Pardubice a KF 55-25 Pardubice). V sedmdesátých
letech jsem začal pracovat ve výboru. Nejprve jako
vedoucí kroužku mládeže, a postupně až jako před -
seda klubu. Po 14 letech jsem rezignoval pro zdravotní
problémy; dnes jsem jednatelem.

Současně jsem dlouhá léta předsedou oblastní
komise mládeže a členem VV KM SČF. Pracoval jsem
jako předseda organizačních výborů několika výstav
mladých filatelistů a celostátních finále Filatelistických
olympiád. Od sedmdesátých let jsem byl členem kraj-
ského a ústředního výboru, později předsednictva
SČF. Jako svazový juryman jsem pracoval v jury
mnoha výstav a byl rovněž zakládajícím členem
Sdružení KF východních Čech.

Jako skautík jsem se v roce 1946 setkal na Sněžce
s polskými skauty. Tím začalo mé celoživotní sbírání
polských známek. Nejprve všeobecné a později spe -
cia lizované. Z této oblasti mám několik výstavních
exponátů: „Polsko 1925-1939“ oceněný na mezinárod -
ní výstavě v Rybniku v Polsku (VZ), „Polsko po roce
1918“, za který jsem získal PZ medaile na celostátních
výstavách Hradec Králové a Vysoké Mýto. Vedle toho
jsem vytavil exponáty: „Polská balonová pošta“ -
Berlín (VS) A „ČSR – doplatní“ - Trutnov (PZ)

Především si vážím toho, že jsem prostřednictvím
filatelie našel řadu dobrých přátel doma i v cizině, po-
znal jsem mnoho měst a míst v republice i v zahraničí.
Filatelie mi dala možnost cílevědomého využití volného
času. Donutila mne seznámit se s různými oblastmi a
obory nejen filatelie, ale získat i řadu všeobecných
znalostí, které bylo třeba využít při přípravě olympiád
mládeže. Při budování exponátů jsem se musel do
hloubky seznámit s dějinami Polska apod. Prostě a
jednoduše řečeno - filatelie je krásný koníček.

SČF a nositele vyznamenání Za zásluhy o rozvoj filatelie.
Svými exponáty s náměty z výtvarného umění (Dürer,
Rubens, Impresionisté) často úspěšně reprezentoval čes -
kou námětovou filatelii na výstavách v tuzemsku i v za-
hraničí. Velký podíl měl i na obsahu zpravodaje německé
ArGe Kunstgeschichte. Čest jeho památce!

Smutná zpráva přišla ze Žďáru nad Sázavou. V sobotu
1. listopadu 2014 tam po krátké těžké nemoci zemřel ve
věku 87 let dlouholetý významný člen a funkcionář
tamního KF 06-10 JAROSLAV ŠTĚPÁN. Kolegové o něm
s úctou hovoří jako o dobré a obětavé duši žďárské
filatelie. Čest jeho památce.

26. září opustil své přátele dlouholetý předseda KF 06-
039 v Ivančicích KAREL ŠVÉDA. Čest jeho památce!

tedy od založení Svazu československých filatelistů,
předchůdce dnešního Svazu českých filatelistů.

Činnost klubu v posledním období se nesla zejména
ve znamení ohlasů oslav 70. výročí založení našeho
klubu v květnu minulého roku. Celé období příprav a
vlastních oslav shrnul výbor klubu ve vydané pamětní
fotoknize. Součástí klubových schůzek jsou odborné
přednášky, na které jako lektory zveme jak zkušené
sběratele a odborníky z vlastních řad, tak také hosty z
jiných klubů filatelistů, vedoucí pracovníky České
pošty, s.p., včetně Poštovního muzea, a význačné
umělce - malíře, grafiky a rytce, kteří nám mají hodně
co říci ke své práci ve vazbě na poštovní známky,
razítka a vůbec poštovní provoz a historii. V září t.r.
jsme zahájili již 35. cyklus přednášek o poštovní historii
a současnosti.

V dalším průběhu členské schůze byli přítomní
informováni o rozvoji klubových internetových stránek
www.kf0015.cz a o našich úspěších na Filatelistické
 výstavě Svitavy 2014 (stříbrná medaile pro klub ve
třídě literatury za brožuru k 70. výročí založení klubu a
pozlacená medaile pro Ing. Jiřího Marka za exponát
Příběh aršíku Praga 1938), o spolupráci s občanským
sdružením Život 90 a o výši členských příspěvků na rok
2015. Členové dále vyslechli zprávy hospodáře a
revizorů a po diskusi přijali usnesení. Průběh
klubového odpoledne v Domě Portus je zdoku -
mentován fotogalerií na klubových webových
stránkách.

Pravoslav Kukačka, jednatel KF 00-15 Praha

Karel Pavlíček přichází pro ocenění SČF, které mu předal
Jaroslav Maleček .
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NÁŠ ROZHOVOR

Jak to vidí Jiří Koukal
Na výstavu SVITAVY 2014 bude jistě rád vzpomínat

ing. Jiří Koukal, výrazná postava Klubu filatelistů 06-10
ve Žďáru nad Sázavou. Oslovil jsem ho ještě ve
Svitavách.

Jak jste spokojený s ohodnocením svého expo -
nátu Autoři českých známek, vystaveného ve třídě
otevřené filatelie?

Mám velkou radost. Zaznamenal jsem svůj historický
úspěch – pozlacená medaile a 71 bodů! To mě úplně
ohromilo a samozřejmě i
velmi povzbudilo do další
čin nosti. Proto bych nejprve
rád poděkoval organi zač -
nímu výboru SVITAVY 2014
za pěknou výstavu a jury za
milé přijetí. Exponát jsem se-
stavoval půl roku dosti
usilovně – vyřádil jsem se.
Očekával jsem, že třída
otevřené filatelie bude více
zastoupena. Byly v ní jen tři
exponáty. Více exponátů by
jistě bylo užitečné pro pro-
pagaci filatelie a určitě by
zaujalo i mladé filatelisty.
Určitým zklamáním pro mne bylo, že se v exponátech
nevyskytovaly analogické pohlednice. Myslím, že by to
pro mnohý exponát bylo dobré vylepšení. Také by
bylo zajímavé, jak by se jury vyjádřila k zařazení ana -
logických pohlednic do exponátů. Za škodu považuji,
že je ve třídě otevřené filatelie nutné mít pětirámový
exponát. Původně bylo zamýšleno 1 až 5 rámů, tedy
16 až 80 listů. Myslím, že pro národní výstavy by se to
mohlo vrátit do původních kolejí.

Využil jste příležitosti pohovořit si se členy jury o
možnostech dalšího zlepšení a doplnění exponátu?

Vyjádření jury k exponátu jsem opět nedostal, i když
jsem o ně žádal při každé příležitosti – a to se mi stalo
už potřetí! Pan Černý, člen jury, se kterým jsem se se-
tkal v neděli, mě ujistil, že je psal. I přesto si se mnou
o formě i obsahu mého exponátu ochotně popovídal.
Překvapivým zjištěním bylo, že jury nebyla jmenovitě
uvedena ve výstavním katalogu.

Co byste vy, jako zkušený filatelista se širokým
okruhem zájmů, doporučil pořadatelům příštích
filatelistických výstav? Třeba i jen drobná zlepšení.

Doporučoval bych, aby při předání exponátu bylo vy-
stavovateli současně předáno i palmáre. Já jsem si je
tady ve Svitavách duchapřítomně sehnal, takže je
mám. Také diplom by měl mít normalizovaný formát
A4, aby se vešel do euro obalů. Měla by na něm být
uvedena hodnota medaile. V katalogu by u seznamu

exponátů mohlo být uváděno, kdo vystavení schválil,
respektive doporučil, tedy klub, odborná společnost
nebo sekce. To jsem zatím ještě nikdy nepřipomínal,
ale bylo by to alespoň nějak adresné.

Mezi filatelisty jste obecně znám jako vydavatel
zpravodaje Nová FILATARSIE. Jak dlouho jej vy-
dáváte a na co se soustřeďujete v jeho obsahu?

Jde vlastně o volné pokračování aktivit pana Jindři-
cha Musila. Mne jeho činnost zaujala i s kritickými vý-

hradami. Bulletin jsem začal
připravovat v únoru 2007 a
pravidelně jej čtvrtletně vy-
dávám ve vlastní režii, s čás -
tečným přispěním členů na
poštovné a režijní ma teriál.
Hlavní náplní se časem stala
moje aktivita. Z počátku pře-
važovaly autorské výstavy
našeho žďárského klubu
filatelistů, návštěvy křtů a vý-
ročí autorů zná mek. Náš klub
se do mé činnosti nezapojil,
jsou z něj přihlášeni jen dva
členové. Časem se z bulle -
tinu stal jakýsi osobní „deník“

mojí činnosti – křty známek, uvádění novinek na praž-
ské hlavní poště 110 00 Praha 1 v Jindřišské ulici, vý-
ročí autorů poštovních známek a jiné. Za pomocí syna,
přátel a učitelů češtiny jsem již vydal 31 čísel, takže
letos v prosinci ukončím 8. ročník. Pěkně se v tom
listuje a vzpomíná. Zatím mě nikdo nebombarduje
kvůli autorským právům, takže žiji svůj filatelistický a
vdovecký život spokojeně dál. 

A co Vaše plány do budoucna? 
Výstava ve Svitavách upravila můj pohled na sbírání.

Otevřená třída je stále popelkou a moje představa, že
se bude líbit mládeži, není naplněna. Stále si myslím,
že klasická filatelie není pro veřejnost atraktivní. Námě -
tová filatelie byla klasickou filatelií utlumena a otevřená
třída se pro směs jiných zájmů nemůže protlačit. 

A co mám v plánu dál? Stále mám v hlavě Váš výrok
z výstavy v r. 1977, kdy jste mi řekl: „Filatelista, který ne-
vystavuje, je jako sportovec, který trénuje a nezávodí.“
Proto chci pokračovat v exponátu Autoři českých
známek, uspořádat seznam autorů dle vstupu do
znám kové tvorby české, československé a i slovenské.
Tedy tak, aby vzniklo pořadí jejich vstupu do známkové
tvorby. Z důvodů, že mé zájmy nejsou pouze filatelie,
je snaha stále ve hvězdách; nikdo mě nehoní, ale také
zatím ani nepomůže.

Děkuji za rozhovor a přeji Vám ve filatelii mnoho
zdaru. Rozmlouval: Josef ŠOLC

J. Koukal s diplomem a výstavní medailí.


