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Milé kolegyně a vážení kolegové,

sešel se den se dnem a opět tady máme kouzelný čas Vánoc a závěr roku. Chci proto
jménem předsednictva Svazu českých filatelistů i jménem svým upřímně poděkovat
všem členům a funkcionářům klubů a odborných společností za vykonanou práci ve
prospěch organizované filatelie a popřát všem spokojené prožití vánočních svátků a v
novém roce pevné zdraví, žádné nehody, splnění všech předsevzetí a hodně úspěchů v
osobním životě i radosti z našeho společného koníčka. 

Ing. Walter Müller, předseda SČF

Vážení přátelé,

neštěstí nechodí po horách. Když se vám dva dny před uzávěrkou INFORMACÍ
rozsype počítač, pochopíte, proč začínám tak chmurně. Navíc v této poslední chvíli přijde
několik příspěvků, které vám autoři slibují již rok, a také dva-tři další slíbené, jejichž autoři
žádají, abyste uzávěrku o týden odložil. Bez funkčního PC se ovšem o těchto příspěv cích
„pět minut po dvanácté“ ani nedozvíte.

Máme za sebou letošní čtyři čísla INFORMACÍ SČF, a měli bychom bilancovat. To si
jistě provede každý čtenář sám; my se zadíváme kupředu. Ze zápisu předsednictva
víme, že v únoru bude seminář k přípravě výstavních exponátů. Také víme o třech výs-
tavách v dalekém zámoří i to, kdo tam poveze naše exponáty. Víme o pilných přípravách
výstavy v Jihlavě, která je spolu s Brnem, severními a východními regiony Čech a v

poslední době i s Vysokým Mýtem na čele filatelistického dění u nás. Náměty pro činnost a inspiraci do
příštího roku na chá zíme i v našich filatelistických časopisech a odborných zpravodajích. Např. v letošním
druhém čísle brněnské Merkur-Revue předkládá ing. Brendl vcelku neobvyklý námět (cituji): „... že by bylo
nanejvýš zajímavé se dovědět, jak to bylo s dohledem StB nad filatelisty a filatelií v ČSSR... v letech 1948-1989.
Tato objevná zkoumání čekají jak na české poštovní historiky a publicisty, tak i na studenty našich vysokých
škol,...“ (konec citátu). Jistě se tohoto tématu někdo z poštovních historiků ujme.

V závěru roku je dobré připomenout, že INFORMACE SČF nestojí Svaz českých filatelistů ani korunu - od
shro mážění příspěvků a jejich napsání na mém počítači v Hodoníně, přes redakční připomínky členů
redakční rady, přes grafickou úpravu v Praze až po vytištění a rozeslání do všech klubů filatelistů
prostřednictvím časopisu FILATELIE. To vše je dáno obětavostí asi šesti filatelistických funkcionářů. A je
jenom na každém z vás, milí čtenáři, zda jejich práci podpoříte a přispějete svými poznatky a zkušenostmi k
obsahu příštích čísel.

V novém roce 2013 vám přeji za redakci mnoho zdraví a osobního štěstí, mnoho radosti z filatelie!
Josef Šolc, šéfredaktor

jos.solc@e mail.cz
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Usnesení 6. schůze předsednictva SČF,
konané v sobotu 10. 11. 2012 v Domě filatelie – Klimentská 6, Praha 1

Řízení schůze: Ing. Walter Müller
Návrhová komise: Ing. Josef Běloubek, Ing. Julius Cacka

a Ing. Petr Fencl
Ověřovatelé zápisu: Ing. Walter Müller, Ing. Vít Vaníček
Předsednictvo SČF projednalo a schválilo:
1. Návrhovou komisi ve složení Ing. Josef Běloubek,

Ing. Julius Cacka a Ing. Petr Fencl.
2. Zprávy předsedy a místopředsedů SČF.
3. Zprávu tajemníka SČF o plnění přijatých usnesení a

činnosti sekretariátu SČF a čerpání rozpočtu SČF do
30. 9. 2012.

4. Provizorní rozpočet SČF na rok 2013.
5. Vyznamenání členů SČF dle seznamu doporu če né -

ho výkonným výborem SČF.
6. Konání odborného semináře SČF dne 23. 2. 2013,

náplň: hodnocení exponátů.
7. Pozvání zástupců filatelistických svazů, se kterými

má SČF uzavřenu „Smlouvu o spolupráci“ na tří -
denní pracovní setkání u příležitosti výstavy Ostropa
2013.

Předsednictvo SČF projednalo a vzalo na vědomí:
1. Zprávu předsedy revizní komise SČF.
2. Stav přípravy mezinárodní výstavy OSTROPA 2013 v

Jihlavě.
3. Hodnocení velice úspěšné výstavy LIDICE 2012.
4. Hodnocení odborného semináře v Brně.
5. Povolení vydané VV SČF pro OV 1. slovensko-české

filatelistické výstavy Nitra 2013 pro použití loga SČF
na výstavní materiály tištěné i virtuální (např. plakát,
katalog, webové stránky, apod.).

6. Komisi jurymanů pro hodnocení 2 jednorámových
exponátů p. Schindlera dne 10. 11. 2012 ve složení:
Ing. Müller, Ing. Sedlák, Mgr. Maleček, MVDr. Svo -
boda a p. Kopecký.

7. Termín konání jednání P-SČF dne 13. 4. 2013 od 9:00
hodin.

Předsednictvo SČF ukládá:
1. Všem členům předsednictva zpracovat a zaslat

připomínky k Výstavnímu řádu SČF Ing. Müllerovi do
31. 12. 2012.

2. Ing. Müllerovi předložit návrh novelizované verze
Výs tav ního řádu ke schválení předsednictvu dne 13.
4. 2013.

3. Členům P-SČF zaslat na sekretariát v termínu do
31.1.2013 připomínky k předloženému návrhu
Směrnice o hospodaření SČF.

4. Projednání možnosti snížení výdajů za nájemné
kanceláří sekretariátu komisi ve složení: Ing. Bě lou -
bek, Ing. Cacka a Ing. Vaníček.

5. Tajemníkovi předložit k projednání P-SČF dne
13.4.2013 návrhy na úsporná opatření pro rozpočet
SČF na rok 2013.

6. Předsedovi SČF podepsat všechny dohody se
zaměstnanci sekretariátu na dobu určitou, do
30.4.2013.

7. Mgr. Musilovi ověřit stav v činnosti komise pro tvorbu
emisního plánu při MPO.

8. Členům SČF zaslat na sekretariát v termínu do
31.8.2013 případné připomínky a návrhy na úpravu
Stanov SČF.

9. Tajemníkovi vypracovat přílohu k tomuto zápisu: sez-
nam KF, které jsou v prodlevě v platbě svazových
příspěvků pro rok 2012.

Předsednictvo SČF jmenovalo:
1. Pana Jana Starce svazovým jurymanem pro obor

poštovních celin.
2. Ing. Milana Černíka kandidátem svazového jurymana

pro obor poštovních celin.
3. Na návrh Komise znalců SČF:

- pana Václava Káňu svazovým znalcem pro obor
ČSR I se specializací na knihtisková vydání
známek,

- pana Petra Charamzu poradcem pro obor elektro -
nické metody zkoumání při identifikaci filatelistic -
kého materiálu,

- pana Michala Hauzra kandidátem na funkci porad-
ce pro obor známky a celistvosti protektorátu Č a
M, se specializací na materiál se vztahem k holo-
caustu,

- pana Petra Folprechta uchazečem o členství v ko -
mi si znalců SČF.

Příloha:
Seznam KF, které jsou v prodlevě v zaplacení
svazových příspěvků pro rok 2012.

Kluby, které ještě nezaplatily příspěvkové známky
na rok 2012:
04 – 077 Nové Město pod Smrkem
05 – 037 Chrást u Chrudimi
05 – 043 Králíky
05 – 069 Žacléř
06 – 015 Uherské Hradiště
06 – 026 Veselí na Moravě
06 – 036 Moravské Budějovice
06 – 073 Brumov
06 – 081 Blansko
06 – 098 Batelov
07 – 007 Třinec
07 – 089 Vsetín
07 – 093 Vrbno pod Pradědem

Výzva  
předsednictva Svazu českých filatelistů
Předsednictvo, vedeno snahou realizovat své zá mě -
ry na akce, prospěšné a potřebné pro českou filatelii
(výstavy, semináře, přeshraniční spolupráce, vysta -
vovatelská činnost, ediční činnost, atd.) rozhodlo,
obrátit se s výzvou ke členům SČF, aby podle
svých možností podpořili SČF formou mimořád -
ného členského příspěvku v nepeněžní formě (v
podobě filatelistických materiálů, které SČF na -
bídne ve své písemné nabídkové soutěži).
Současně bylo rozhodnuto, že každý volený člen
předsednictva věnuje do této nabídkové soutěže, již
dlouhodobě organizované sekretariátem SČF,
filatelistický materiál v hodnotě cca 1000 Kč.
Podpořte dobrou věc!
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VÝSTAVY

1. slovensko-česká filatelistická výstava Nitrafila 2013

Ostropa 2013 se blíží

V návaznosti na velmi úspěš -
nou 1. česko-slovens kou filate -
listic kou výstavu, která se usku -
tečnila v loň ském roce ve Vyso -
kém Mýtě, uspořádají naši slo -
ven  ští kolegové v příštím roce
1. slovensko-českou fila telistic kou

výstavu Nitrafila 2013. Pořadateli výstavy jsou Zväz
slovenských filatelistov ve spolupráci se Svazem
českých filatelistů a virtuální filatelistickou vý s tavou
Exponet. A jak lze poznat již z názvu, byl organizací
výstavy pověřen klub filatelistů 52-51 v Nitře.

Výstava se bude konat jako soutěžní 1. stupně při
příležitosti 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na
území Velké Moravy, 150. výročí vzniku Matice slo -
ven ské, 20. výročí vzniku Slovenské republiky a 20.
výročí slovenské známkové tvorby. Pro konání výs-
tavy byly vybrány prostory divadla Andreja Bagara;
veřejnosti bude přístupná v termínu od 4. do 6. čer -
ven ce 2013.

Podrobné výstavní propozice lze nalézt na interne-
tové adrese http://www.informace-scf.cz/images/
Novinky_foto/nitra.pdf; přihlášku exponátu si lze stáh-

nout na adrese http://www.informace-scf.cz/images/
Novinky_foto/prihlaskanitra.pdf. Další informace včet-
ně aktualit budou průběžně zveřejňovány na strán -
kách KF 52-51 http://www.nitrafila.sk.

Zájemci o vystavování z ČR mohou zaslat přihlášky
exponátu do 20.4.2013 na adresu národního komi sa -
ře ČR: David Schiller, Muglinovská 29, 702 00 Ostrava
2; pro případné dotazy lze využít i e-mailovou adresu
dschiller@iol.cz.

Všem zájemcům o vystavení exponátu doporučuji
důkladné prostudování výstavních propozic a Výs -
tavního řádu ZSF, aby nedošlo k rozporům z důvodu
některých odlišností s Výstavním řádem SČF. Dovo -
lím si upozornit alespoň na některé:
- Výstavní řád ZSF nezná samostatnou třídu jed-

norámových exponátů; tyto exponáty je třeba při -
hlásit do příslušné soutěžní třídy dle zaměření s
uvedením počtu ploch 1.

- Každá přihláška exponátu musí být potvrzena ZOJ,
jejíž prostřednictvím je vystavovatel členem SČF.

- Ke každé přihlášce je třeba přiložit kopii titulního a
úvodního listu exponátu.

David Schiller

K výstavě budou vydány dvě dopisnice; první s hod -
notou „A“ vyjde v únoru, druhá „E“ vyjde v dub nu 2013.
Poštovna Jihlava 50 bude po dobu výstavy používat
příle ži tostné razítko a příležitostnou R-nálepku, na poš -
tě Jihla va 1 bu dou cenné nálepky Apost s přítiskem k
této události. Bližší aktuální informace naleznete na
stránkách www.ostropa.cz.

Závěrem bych chtěl požádat každého, pokud má
mož nost a chu_ naší výstavě nějak pomoci, aby se
obrátil na kteréhokoli člena organizačního výboru. 

Děkuji Všem, kteří nám tuto akci pomáhají uspořá -
dat a zajistit. 

Martin Tůma, předseda OV
martin.tuma.jihlava@centrum.cz

Tel. číslo: 723 014 208

Ostropa 2013 je česko-němec -
kou národní výstavou poštov -
ních známek. Jejím cílem je pro -
pagovat filatelii a prohloubit vzá-
jemnou spolupráci českých a
ně  mec kých filatelistů.

Výstava se bude konat v roce,
kdy si připomeneme různá výro čí:

90. výročí založení Klubu českých filate listů v Jihlavě,
20. výročí vzniku České republiky, 20. výročí vydání
první české poštovní známky, 10 let od vydání prvních
známek s kupony pro přítisky s tím, že první přítisk byl
zhotoven pro výstavu OSTROPA 2003 v Jihlavě a
konečně 40 let od zavedení PSČ u nás a na Slovensku.

Výstavu zajiš_uje Klub filatelistů 06-40 Jihlava a jeho
spolupoředateli jsou Svaz českých filatelistů, Svaz
německých filatelistů (BDPh), Oblastní galerie Vyso -
či ny v Jihlavě (OGV), hejtmanství kraje Vysočina a
Magistrát města Jihlavy. Výstava se bude konat v
prostorách Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, v do -
mech Komenského 1333/10 a Masarykovo náměstí 24,
ve dnech 18. až 28. 4. 2013.

K této výstavě chystáme pro návštěvníky ukázku, jak
podle uměleckých děl – obrazů – vznikají návrhy a
posléze i poštovní známky. Do tohoto projektu se za -
po jila již výše jmenovaná OGV, která nám pomohla v
jednání s Národní Galerií a s Poštovním muzeem o
zapůjčení originálních obrazů a kreseb našich umělců.

Při výstavě proběhnou i další doprovodné akce, jako
Celostátní setkání sběratelů, Dětská pošta, autogra -
miáda našich umělců a rytců, nebo ukázka dřevo řez -
by a zásahu profesionálních Hasičů.

Klub filatelistů 06 – 40 „Vysočina“ Jihlava pořádá při
příležitosti Česko-německé výstavy „OSTROPA 2013“

Celostátní setkání sběratelů
v pátek 26. 4. 2013 od 10,00 do 17,00 hod.
v sobotu 27. 4. 2013 od 8,00 do 12.00 hod.

ve velkém sále Domu kultury Tolstého 2 v Jihlavě.
Cena: 250,- Kč/stůl na oba dny, 150,- Kč/stůl na 1 den.
Objednávky stolů přijímáme do 12. 4. 2013 na adre se:
Antonín KLEIN, Březinova 110, 586 01 Jihlava,
e-mail: vklein@nbox.cz.
Vstupné pro návštěvníky bude 15,- Kč bez rozdílu
věku pro muže i ženy; děti do 15 let bu dou mít vstup
zdarma.
Všechny zájemce o poštovní historii, celiny a filatelii
srdečně zve organizační výbor česko-německé výsta -
vy „OSTROPA 2013“ a  KF 06-40 „Vysočina“ v Jihlavě.
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Klub polské známky - 40 let činnosti
MEZINÁRODNÍ OCENĚNÍ NAŠICH SBĚRATELŮ

Po ustavení Svazu československých filatelistů (SČSF)
v roce 1965 začaly postupně vznikat jednotlivé celo -
státní odborné komise a sekce. Od roku 1969 po usta -
vení krajských výborů SČSF začaly v obdobné
struktuře vznikat i na krajské úrovni. Jelikož byla v Se -
ve romoravském kraji početná skupina sběratelů pol-
ských známek, byla v září 1972 založena Polská sek -
ce při SČSF. Jejím prvním předsedou se stal Josef
Hainz z Prahy. Téhož roku byla v Ostravě založena i
Krajská sekce polské známky. Předsedou sekce byl
zvolen Petr Mazoch starší z Havířova. Po jeho smrti
vedení převzal Ing. Jiří Král z Karviné. Tato krajská
sekce od počátku spolupracovala s Klubem sběra te lů
československé známky v Krakově a zároveň i s
Krajským výborem Polského svazu filatelistů (PZF) v
Katovicích, a to v rámci družební spolupráce měst
Ostrava a Katowice. Po určité době byl Jiří Král pově -
řen i vedením Polské sekce při SČSF a rozdíl mezi
celostátní a krajskou sekcí postupně zanikl. Obě sek -
ce se pak v průběhu let podílely na mezinárodních vý -
stavách ČSSR – PLR, konaných na našem území i na
recipročních výstavách, konaných na území Polska. 

V letech 1976 a 1977 začala Polská sekce vydávat
vlastní zpravodaj, v němž publikovala nově vydávané
pol ské známky, celiny a příležitostná razítka. V prů -
běhu výstavy „Žilina 1980“ byl schválen návrh, aby
Polská sekce při SČSF začala vydávat nový zpravo-
daj pod názvem SYRENA. Název doporučil Dr. Pavol
Hallon z Malacek podle pomníku Syreny, který je
symbolem Varšavy. První číslo Syreny bylo vydáno
začátkem května 1981, titulní stránku navrhl Helmut
Horzombek. Zpravodaj Syrena byl rozmnožován po -
mo cí xeroxu pod dozorem na krajském výboru KSČ v
Ostravě. Kolem č. 30 začal zajiš_ovat tisk Syreny
sekretariát SČSF v Praze, který současně plnil funkci
garanta „nezávadnosti“ zpravodaje. Náklad zpravo-
daje v té době činil cca 250 kusů. 

Od srpna 1991 postupně narůstaly neshody mezi
vedením Sekce polské známky a vedením teritoriální
komise SČSF, spojené s tiskem zpravodaje a snahou
svévolně navýšit členské příspěvky sekci. Spory vyús -
tily v roce 1993 po rozdělení Československa, kdy
vedení teritoriální komise SČF zrušilo Polskou sekci a
samotný SČF se přestal o další osudy sekce zajímat.

Na schůzi předsedů krajských výborů Polského
filatelistického svazu (PZF) v rámci Oblastní filatelis -
tické výstavy SILESIANA � 92 se Ing. Král zmínil o pro -
blémech s vydáváním zpravodaje u nás. Jelikož v té
době měla již Syrena v Polsku značný ohlas, přišli
polští filatelisté s návrhem, že další čísla Syreny vy -
tisknou na své náklady. Od čísla 38 se tedy Syrena
tiskne v Polsku, několik let již ve dvou jazykových
mutacích – v češtině a v polštině. Polská sekce se tak
stala na SČF finančně nezávislá a v červnu 1993 se
přejmenovala na Klub polské známky (KPZ). V násle-
dujících letech klub organizoval setkání českých,
slovenských a polských filatelistů střídavě na obou

stranách polské hranice včetně seminářů o polských
známkách a poštovní historii příhraničních oblastí,
podílel se na přípravě odborné literatury a pořádání
družebních propagačních i soutěžních výstav. Členo -
vé KPZ jsou i nadále členy SČF v rámci svých mateř -
ských klubů, nicméně samotný KPZ se v rámci SČF
nijak neprezentuje.

Klub polské známky oslavil v letošním roce dvojité
jubileum: 40 let své činnosti a vydání dvoustého čísla
zpravodaje SYRENA. Slavnostní setkání se usku -
tečnilo 20. října 2012 v Hotelu Piast v Českém Těšíně
z iniciativy polských přátel z Klubu č. 46 v Jastrzębiu-
Zdroju a zúčastnili se jej i čestní hosté: Mgr. inž. Hen -
ryk Monkos, předseda PZF, Ing. Walter Müller, před -
se da SČF, Jadwiga Ostraszewska, místopřed sed -
kyně PZF, Mgr. Andrzej Nowak, předseda krajského
výboru PZF Slezsko–Dąbrovského a Mgr. inž. Andrzej
Słodziński ze ZO PZF Opole.

Předseda KPZ, Ing. Jiří Král, a současně šéfredak-
tor zpravodaje Syrena na setkání zrekapituloval his-
torii klubu i jeho zpravodaje. Předseda PZF Mgr. inž.
Henryk Monkos pak zhodnotil dosavadní záslužný
pří nos KPZ a předal Ing. Jiřímu Královi dvě vyzna me -
nání – stříbrný odznak za zásluhy o polskou filatelii,
udělený KPZ Hlavním výborem Svazu polských fila te -
listů a zlatý odznak za zásluhy o polskou filatelii, udě -
lený přímo Jiřímu Královi. Mgr. Andrzej Nowak mu
předal diplom s uznáním Slezsko-Dąbrovského ob -
vo du PZF, Jadwiga Ostraszewská album „Ruda Śląs -
ka kdysi a dnes“ a Mgr. inž. Andrzej Słodziński knihu
„Polytechnika opolská na poštovních vydáních“. Ná -
sled ně předseda PZF předal předsedovi Svazu
českých filatelistů bronzový odznak za zásluhy o pol-
skou filatelii.

Jako předseda SČF mám pocit, že náš svaz dosud
dluží Klubu polské známky poděkování za jejich dlou-
holetou a dobře vykonávanou práci. Chtěl bych tak
nyní učinit aspoň touto formou a jejich činnost přiblížit
všem našim členům.

Walter Müller, předseda SČF

Mgr. inž. Henryk Monkos, předseda PZF, při předání vyzna -
me nání a publikace o polských známkách Jiřímu Královi.
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Partnerské setkání Jihlava – Heidenheim
MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE NA ÚROVNI FILATELISTICKÝCH KLUBŮ

Ve dnech 12. až 14. října
2012 se zástupci našeho
jihlavského Klubu filatelistů
06-40 „Vysočina“ zúčastnili
setkání partnerských klubů
v německém Heidenheimu.
Toto setkání se konalo u pří -
ležitosti 10 let partnerské
spo lu práce mezi městy Ji -
hlava a Heidenheim. První
společnou akcí zástupců
obou klubů filatelistů bylo
setkání při výs tavě Ostropa
2003. Od té doby se ko nají
pravidelně, střídavě u nás a
v Německu.

Do Heidenheimu jsme
do razili v pátek večer. Uby -
tování nám tamní filatelisté
zajistili ve svých domo vech.
Ještě týž večer proběhlo setkání se členy klubu a s
delegací z francouzského Clichy, které je rovněž
partnerským městem Heidenheimu. Zástupci klubu
filatelistů z dalšího partnerského města, rakouského
St. Pöltenu, dorazili až v neděli.

V sobotu jsme společně s delegací z Francie
absolvovali exkurzi po okolí Heidenheimu. Naším prů -
vodcem byl Franz Kilacsko, rodák z Brna, který po
několika desetiletích života v Německu stále výborně
mluví česky. Nejdříve jsme navštívili hrad Katzenstein,
jehož historie se začala psát již v 11. století, a
následně město Neresheim s jeho historickým cen-
trem a benediktinským opatstvím s nádherným mo -
nu mentálním barokním kostelem. Večer proběhlo
slavnostní setkání s členy klubu. Vzhledem k zrovna
probíhající muzejní noci jsme po večeři vyrazili na
noční prohlídku města. Nejdříve jsme si prohlédli
muzeum umění, které sídlí v přestavěné budově bý -
valých městských lázní, následovalo muzeum řím -
ských lázní, které přibližuje rozsáhlé vykopávky z ob -

dobí starého Říma, prohlíd-
ku jsme zakončili na zám -
ku Hellenstein vypínajícím
se nad městem.

Letošní setkání se neslo
v duchu oslav 10 let spo lu -
práce mezi městy, k této
příležitosti uspořádali v
neděli 14. října členové
místního klubu filatelistů
propagační výstavu. Ta se
konala v prostorách radni -
ce a měla rozsah kolem 50
výstavních ploch. Její sou -
čás tí bylo i výměnné set ká -
ní. Kromě exponátů míst -
 ních vystavovatelů, byl
spe ciálně vystaven expo -
nát pana Günthera Ruban -
ta „Německý jazyko vý ost -

rov (Die Iglauer Sprachinsel)“, který byl napo sledy k
vidění na již zmiňované výstavě Ostropa 2003 mezi
pozvanými exponáty. Zájemci naleznou tento expo -
nát v jeho digitální podobě na stránkách Exponetu.

Náš klub se na této výstavě pre zen toval expo ná -
tem, který předsta -
vuje město Jihlavu
a činnost našeho
klubu. K výročí spo -
lupráce mezi obě -
ma měs ty bylo po -
u žíváno příle ži tost -
né razítko s vy -
obra zením znaků
obou měst.

Příští setkání by se mělo uskutečnit v Jihlavě u
příležitosti česko-německé výstavy poštovní známek
OSTROPA 2013, která se bude konat ve dnech 18. až
28. dubna 2013.

Michal Musil

Členové jihlavského klubu filatelistů (předseda Jan Hor -
ský, Michal Musil), Franz Kilacsko, filatelisté z Clichy.

Proč být členem Svazu českých filatelistů?
Svaz českých filatelistů (SČF) je občanské sdružení, které soustřefuje filatelistiské kluby, kroužky mladých filatelistů, specializo-
vané odborné společnosti, komise a sekce. Je zakládajícím členem Mezinárodní filatelistické federace FIP, založené v roce 1926
v Paříži, a zakládajícím členem Federace evropských filatelistických asociací FEPA. Sběratelům a zájemcům o filatelii umožňuje:

- společenský klubový život s výměnnými schůzkami,
- schůzky odborných společností, sekcí a klubů s odbornou

programovou náplní (přednášky, konzultace, výměna, aj.),
- sledovat činnost SČF prostřednictvím Informací SČF roze sí -

laných do klubů,
- využívat několikrát do roka písemné nabídkové soutěže SČF

a získávat zajímavý materiál do sbírek za přijatelné ceny,
- za mírný poplatek využívat služeb knihovny SČF, obsahující

řadu titulů odborné literatury, katalogů, příruček, časopisů aj.,
- stát se i členem některé z odborných společností a sekcí,

spe cia lizujících se na vybrané oblasti filatelie, případně jejich
prostřednictvím navazovat kontakty se zahraničními partnery,

- podílet se na všech typech filatelistických výstav, pořáda -
ných SČF, FIP a FEPA, případně na mezinárodních výsta -
vách pořádaných v rámci partnerského vztahu se SČF,

- využívat podporu a odborné vedení zájemců z řad mladých
filatelistů,

- využívat bezplatných poradenských služeb poskytovaných
sekretariátem SČF, znalci, jurymany a dalšími odborníky,

- prostřednictvím klubů, odborných společností a sekcí získá-
vat informace o novinkách a nových objevech v oblasti filatelie,

- odborně se vzdělávat a získávat předpoklady stát se sva-
zovým jurymanem nebo filatelistickým znalcem, případně i s
mezinárodní působností.
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NAPSALI NÁM

Nabídka ze Zákup
Dobrý den, byl jsem kdysi členem KF v Neratovicích,

kde jsem byl i jedním z organizátorů tamních velkých
filatelistických výstav. Známky už 30 let nesbírám, vlastně
už 15 let nesbírám vůbec nic. Vzpomínky mi ale zůstaly.
Bydlím v Zákupech (okres Česká Lípa) a už jsem coby
starobní důchodce radikálně redukoval své funkce a
aktivity. Jsem zde členem malého občan ského sdružení
Kultura Zákupy, napojeného na muzem masek - Eduard
Held muzeum. Děláme řadu akcí, např. Císařské slav -
nosti, Adventní slavnosti, Císařské putování. Scházíme
se ve zmiňovaném muzeu na náměstí.

Organizovaný filatelistický spolek tu jistě už desítky
let není. Několik mně známých sběratelů se věnuje
pohlednicím, starožitnostem. Muzeum ve své galerii
pořádá vý stavky obrazů. Máme tu zámek, kde žili
císařové, byl tu založen první čs. výsadkářský prapor,
vznikl tu první hasičský sbor Rakousko-Uherska.
Muzeum je unikátní ve svém zaměření na masky
vyráběné zdejší továrnou.

Když jsem pročítal internetové výtisky Vašich
Informací SČF, odhodlal jsem se Vám po předchozí
dohodě se šéfem muzea panem Ing. Z. Rydygrem na -
psat a navázat kontakt. Což zkusit tu vystavit nějaké
(třebas dětské, žádné drahé unikáty) filatelistické
exponáty? Možná tak pomůžeme propagovat filatelii a
Váš svaz a zdejší veřejnosti představíme něco, co tu
zaručeně desítky let neviděli. Spíš bych uvítal námětově
zaměřené expo náty kolem masek, Zákup, výsadkářů,
hasičů, prostě co by mohlo zajímat i zdejší nefilatelisty.
I malá výstavka se 2-3 exponáty chce čas; navrhuji tedy
až rok 2013. Pokud budete předběžně souhlasit, další
kroky budu řešit přes Ing. Rydygra.

Druhou mojí zálibou je Wikipedie, největší encyklope -
die světa. Vytvořil jsem pro českou verzi i pár hesel k
filatelii, ale jsem na to momentálně sám. S ohledem na
obrovský počet čtenářů si myslím, že je to forma možné
dobré propagace i vašeho Svazu a uvítám, když mi s
tím někdo z filatelistů začne pomáhat. Je to dobrovol-
ná, bez platná činnost. Nelze, bohužel, okopírovat
jakékoliv čs. známky či texty (důsledná ochrana
autorských práv), vše vlastními slovy a s osvojením zák-
ladních pravidel tvorby hesel.

Petr Starý, Nové Zákupy

Filatelisté a nové známky
Praha 5. 11. 2012. Pane šéfredaktore, už jste se dí val,

co všecko pozítří vychází? Jen známky jsou v no mi nálu
148,- Kč. A co ještě tiskové listy, známkové se šit ky,
výplatní známky a další a další? To bude pomalu tisí-
covka. Kam to spěje? V sobotu jsem byl na klu bo vé
„výměnné“schůzce. Tři lidé si přišli pro novinky, asisto-
vali dva funkcionáři. Kam to spěje?

Jan Beran, KF Praha

Filatelistické Společenství Sv. Gabriel
Jak se stát členem Společenství Svatý Gabriel (SSG)?

Je to společenství sběratelů filatelistických materiálů s
křes_anskou tematikou na Slovensku. Existuje v mnoha
zemích, ale nikoli v České republice. Pro své členy
vydává čtvrtletník - informační bulletin SV. GA BRIEL. Na
Slovensku působí už 20 let. Má  přes 100 členů,  z toho
sedm je z České republiky. Roční  člen ský příspěvek
(t.j. platba bulletinu) je 50 Kč. Před sedou společenství
je duchovní Ján Vallo, Dr. Karola Kme_ku 86/44,  O13 01
Teplička nad Váhom, Slovensko. SSG je od založení čle -
nem UNIO MUNDIALIS SANCTI GABRIELIS ARCHAN -
GELI. Ján Vallo byl do loňska jeho prezidentem, nyní je
jedním z pěti víceprezidentů. Internetová stránka
Společenství je www.svgabriel.sk. Filatelistům - sběra -
te lům poštov ních známek s náboženskou tema tikou,
mohu člen ství v tomto klubu jen a jen doporučit. Ve
zpravodaji se dozví o vydání takovýchto filatelistických
materiálů na Slovensku, v Česku i v ostatním světě vždy
sou hrn ně za dané čtvrtletí. Zkuste to!

Ing. Jaroslav Mihola, KF 06-44 „SLOVÁCKO“, Hodo nín

Nabídka z Lovosic
Klub filatelistů 04-38 Lovosice nabízí do vyprodání

zbývající výtisky přítiskových TL výročí rozhledny na
Lovoši (v roce 2012 oslaví 120. výročí založení). Cena
TL 225.-Kč. Zájemci volejte na tel. 606 143 193.

Filatelistický Slavín
Dne 8. 8. 2012 náhle navždy odešel z našich řad

zakládající člen Klubu filatelistů 00-128 Praha pan ing.
Jiří Vávra. Všeobecně vážený člověk a filatelista se
dožil 74 let. Čest jeho památce. Výbor KF 00-128 Praha

Přihláška za člena Svazu českých filatelistů
Přihlašuji se za člena Svazu českých filatelistů a souhlasím, že se podrobím všem ustanovením 

Stanov Svazu českých filatelistů.

Adresa včetně PSČ, telefon

PodpisDne

Jméno a příjmení Sběratelský zájem

E-mailová adresa
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Mezi důležité oblasti činnosti Českomoravské společ -
nosti pro poštovní historii (ČMSPH) patří udržování kon -
taktů se zahraničními sběrateli našich poštovních zná -
mek a poštovní historie. Filatelie je koníčkem, který l ze
rozvíjet i v mezinárodním měřítku, a který už ze své pod -
sta ty předpokládá mezi národní vztahy mezi filatelisty –
vždy_ kdo z nás nesbírá mimo obligátního Česko slo ven -
ska a Česka či Slovenska ještě jiné známkové země?

V zahraničí má sbírání našich poštovních známek i
poštovní historie již velmi slušnou tradici. První taková
dosud existující filatelistická společnost vznikla v USA
již v březnu 1939 jako reakce na okupaci ČSR. Během
dru hé světové války byla ve Velké Británii založena Cze -
cho slovak Philatelic Society of Great Britain (1942), kte -
rá sdružovala naše vojáky a civilisty žijící v exilu. Po vál -
ce byla obdobná společnost založena v Německu jako
ArGe Tschechoslowakei. Díky existujícím kontak tům s
našimi krajany – filatelisty – se podařilo získat představi -
tele posledně jmenovaných společností jako přednáše -
jící na schůze ČMSPH konané v letech 2011 a 2012. 

ČMSPH a zahraniční krajané – filatelisté

V březnu 2012 pak vystoupil na schůzi ČMSPH v
Praze Hartmut Liebermann, předseda ArGe Tschecho -
slowakei (www.arge-tschechoslowakei.de), s přednáš -
kou o poválečných razítkách ČSR (po roce 1945), ve
které detailně vysvětlil jejich kategorizaci a terminologii.
Překvapením pro všechny zúčastněné bylo přednesení
celé prezentace v dosti pěkné češtině! Hart mutova
přednáška byla velmi průkopnická, tato oblast poštovní
historie ještě není zcela probádána a stále se objevuje
nový materiál, který si žádá své zařa zení do systému.
Setkání bylo přínosné pro obě strany, jelikož němečtí
filatelisté zhusta využívají českou filatelistickou literaturu
(např. díla pana Holoubka, Kratochvíla a jiných autorů),
s jejímiž autory se mohl Hartmut po prvé osobně setkat.
Stručný výtah z přednášky bude zveřejněn v příštím
čísle zpravodaje Postilión včetně stá vající typologie
poválečných razítek ČSR. Případní zájemci o toto číslo
či aktivity ČMSPH se mohou obra cet na L. Kunce (P. O.
Box 3, 119 01 Praha 012 – Hrad).

Uvedená setkání byla přínosná nejen z odborného
hlediska a možnosti osobního setkání sběratelů, ale
pomohla i propagaci naší filatelie v zahraničí. Bobova
přednáška byla reflektována nejen ve zpravodaji
společnosti Czechout, ale dokonce byla zahrnuta jako
význačná aktivita i do výroční zprávy britské krajanské
společnosti za rok 2011. Krajané – filatelisté navíc oce -
ňují zájem českých filatelistů o svoji činnost a těší se z
provázání svých aktivit s našimi sběrateli.

By_ je mezinárodní spolupráce bezesporu důležitou
součástí činnosti ČMSPH, klíčovou roli hrají vždy
především aktivní členové společnosti, kteří organizují
filatelistická setkání, píší odborné články, vystavují ex -
po náty či se věnují práci s mládeží a filatelistickému
výzkumu. Rád bych proto využil této pří ležitosti a ve -
řejně poděkoval všem aktivním členům ČMSPH a
jejích sekcí za jejich dlouhodobou a oběta vou práci,
bez níž bychom nemohli existovat, a těším se na naší
další spolupráci v rozvoji studia české a česko sloven -
ské poštovní historie.

Lubor KUNC, předseda ČMSPH 
lubor.kunc@seznam.cz

Z KLUBŮ, ODBORNÝCH SPOLEČNOSTÍ A SEKCÍ

Prvním z nich byl Bob Hill z Czechoslovak Philatelic
Society of Great Britain (www.cpsgb.org.uk), který před -
nesl zajímavou prezentaci pardubického revoluč ního
vydání „Kalmánův přetisk 1945“, ve kterém Bob pře -
svědčivě vysvětlil jak pozadí jeho vzniku, tak před stavil
existující filatelistický materiál. V případě zájmu o tuto
přednášku mohu se svolením autora zaslat její ele ktro -
nickou verzi českým sběratelům na jejich e-mail.
Mimochodem, Bob nebyl je di ný zahraniční účastník
schů ze ČMSPH ve Vysokém Mýtě. Na stejném fóru
před nesl přední slovenský poštovní historik M. Bachra -
tý velmi objev nou přednášku o cenzuře koresponden -
ce mezi protektorátem a Slovenskem v letech 1939-45.
Jako hosté se vysokomýtského setkání ČMSPH zúčast -
nili i vysocí před stavitelé SČF a ZSF, např. pan Ňaršík,
před seda ZSF, či V. Vaníček, místopředseda SČF.
Vítaným hostem byl pan Mrva, předseda Komise poš-
tovní historie, celin a aerofilatelie ZSF, a další slo venští
sběratelé. Těšme se, že tato akce odstartovala období
úzké spolu práce mezi českými a slovenskými poštovní-
mi historiky, vždy_ se slovenskými kolegy máme nejvíce
společných zájmů a oblastí sběra telství!

Bob Hill při přednášce ve Vysokém Mýtě.

Hartmut Liebermann při své jarní přednášce o pováleč -
ných razítkách ČSR (po roce 1945) v Praze.
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Celostátní filatelis -
tická výstava se ko -
nala od 20. do 23.
září 2012 v Památ -
níku Lidice, kde
byly umístěny pre-
miérové exponáty,

a v prostorách Lidické galerie a Obecního úřadu, kde
byly exponáty soutěžící v regionálních třídách. 

Zahájení výstavy se zúčastnil 1. místopředseda
Sená tu Parlamentu České republiky MUDr. Přemysl
Sobotka, CSc., který převzal nad výstavou záštitu.
Ředitel Památníku Lidice JUDr. Milouš Červencl spolu
se starostkou obce Veronikou Kellerovou přivítal jury-
many, sponzory a zejména vystavovatele a členy
filatelistických klubů. 

Exponáty hodnotila jury v čele s předsedou Ing.
Waltrem Müllerem a tajemníkem RNDr. Zdeňkem Oká -
čem. Dalšími členy byli Ing. Vít Vaníček, ing. Julius
Cacka a Jiří Šilhan. Pozorovateli jury byli Ing. Milan
Černík, Lubor Kunc a Jan Starec.

V premiérových třídách udělila jury 7 zlatých me dai -
lí a 17 pozlacených. Všechny tyto exponáty se kvali-
fikovaly na výstavy vyššího stupně. 

Ze zlatých exponátů s počtem 87 bodů vynikaly nad
ostatní exponát Jindřicha Zronka „Dopisnice Ra kou -
ska 1869 – 1918“ a ing. Jiřího Škalouda „Listovní zásil -
ky Hradčan v období platnosti souběžných rakousko-
uherských známek“. Oba vystavovatelé by své zlato
zcela určitě obhájili na kterékoli světové výstavě FIP. 

Velkou pozornost návštěvníků upoutal mimořádně
kvalitními popisy a vzácnými materiály exponát ing.
Julia Cacky „Raketová pošta na území Německa
1955 – 1965“.

Mne osobně velice zaujal také exponát Ivana Vá -
pen ky s názvem „Lidice, budete věčně žít v srdcích
českého lidu!“ Přestože nedosáhl na vysoké bodové
hodnocení, obsa huje spoustu nových fakt a svě dec -
tví o lidické tragédii i událostech, které jí předcházely
a svým námětem nejlépe korespondoval s prostře -
dím výstavy. 

Řada exponátů vystavených na premiérové výstavě
– bylo jich celkem 38 – měla vysokou úroveň. Určitě
o mnohých z nich v budoucnu ještě uslyšíme. Napří -
klad o exponátu ing. Karla Bičovského „Nizozemská
Indie – klasické vydání s Willemem III“, ing. Vladimíra
Malovíka „Použití služebních známek na Slovensku“,
Františka Křes_ana „Košické známky“, Jindřicha Vo -
me ly „Slovenská polní pošta“ a ing. Pavla Švejnara
„Poštovné placeno v hotovosti v popřevratové době
1918 - 1919“. Ve volné třídě byl nejlepší exponát ing.
Ladislava Ondrušky „Od prvního skoku k rychlosti
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zvu ku“. Pozoruhodné  a pro mladé návštěvníky přita -
žli vé byly exponáty ing. Petra Fencla „První kosmo-
nautka“, „Program INTERKOSMOS – mezinárodní
spolu práce ve vesmíru“ ing. Davida Schillera a „Me -
zinárodní kosmické stanice“ Miloslava Veselého. 

Regionální soutěžní výstavy se zúčastnilo 15
vystavovatelů se sedmnácti exponáty. Nejvyšší počet
bodů a zlatou medaili získal opět ing. Jiří Škaloud za
exponát „Cenná psaní v období platnosti emise
Hradčany“, obsahující celou řadu unikátních celist -
vostí (88 bodů). Spolu s jeho exponátem vystaveným
na premiérové výstavě tvoří ojedinělou kolekci vzác -
ných dokladů poštovního provozu z počátku Čes ko -
slovenské republiky. Věřím, že ing. Jiří Škaloud brzy
svými exponáty ohromí filatelistický svět. 

Návštěvníky výstavy překvapil mimořádnou kvalitou
a vysokým počtem bodů (85) Vladimír Dražan. V
našich podmínkách ojedinělým exponátem „Celiny
Ja pon ska z let 1873 – 1906“.

V tradiční třídě se dostal na stupně vítězů také Vla di -
mír Münzberger s jednorámovým exponátem. „Perfiny
na emisi TGM 1920“. Obsahuje jedinečné, dá se říci,
že unikátní celistvosti a je perfektně zpracován. 

Také další zlaté exponáty vystavené na regionální
výstavě by si zasloužily podrobnější zhodnocení na
stránkách odborných časopisů a zpravodajů. Uvedu
je v pořadí podle získaných bodů: Milan Ptáček „Čes -
ko slovenská měnová reforma 1953“, Zdeněk Faber
„Hradčany“, Atonín Šmíd „Rakouská jubilejní emise
1908“, a mladí filatelisté: Nikola Mojsl „Velká Británie
1814 – 1901“ a Pavlína Ondrejková „Čertoryje – ná -
rod ní přírodní rezervace“.

Palmáre se uskutečnilo v Lidické galérii za velké
účasti vystavovatelů. Zvláštní dík byl vysloven před -
sedovi organizačního výboru ing. Jiřímu Sedlákovi,
který se zasloužil o mimořádně úspěšnou výstavu za
maximální pomoci ředitele Památníku Lidice JUDr.
Milouše Červencla a jeho kolektivu.

Jaroslav Maleček, gestor výstavy a tajemník SČF
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MUDr. Přemysl Sobotka, CSc. při zahájení výstavy.


