
ZPRAVODAJ SVAZU ČESKÝCH FILATELISTŮ Číslo 4/2013

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
jménem předsednictva Svazu českých filatelistů i jménem svým upřímně děkuji členům

Svazu českých filatelistů, funkcionářům klubů a odborných společností za vykonanou práci
ve prospěch organizované filatelie a přeji 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

Prezident Miloš Zeman se sešel s laureáty Ceny Jihomoravského kraje
V průběhu prvního dne své návštěvy na jihu Moravy se prezident Miloš Zeman setkal 25. října 2013 v brněn-

ském hotelu International s pozvanými laureáty Jihomoravského kraje. Hejtman Michal Hašek představil hlavě
státu držitele tohoto prestižního ocenění, které se uděluje od roku 2004. Jediným zástupcem Znojma a sou časně
i filatelistů, byl na tomto setkání vedoucí znojemského Kroužku mladých filatelistů 56-83 Fero Horniaka pan Stani-
slav Dušek. Toto prestižní ocenění získal v roce 2010 za práci s mládeží.

Při rozhovoru s hlavou státu došlo i na filatelii. Na otázku, zda snad prezident také někdy sbíral poštovní
známky, dostal kolega Dušek odpověď: „Nesbíral“. Ale ještě když měl Miloš Zeman více času, tak se prý zaobíral
filumenií - sbíráním zápalkových nálepek. Vedoucí KMF potom představil svůj filatelistický materiál, který byl vy-
dán v den vydání známky s prezidentovým portrétem (24. 4. 2013). A také obálky, zaslané v tento den s razítky
pošty na pražském Hradě. Prezident si všechen předložený materiál se zájmem prohlédl a ochotně ho našemu
filatelistickému laureátovi Stanislavu Duškovi podepsal.
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SLOVO TAJEMNÍKA SČF

ÉDITORIAL

Kdo z našich čtenářů se pozastavil nad dnešním nadpisem s tím, že přece poslední valná
hromada proběhla 4. prosince 2010 a je tedy na podobný titulek ještě brzy, zaslouží moje
uznání. Ovšem jen co do znalosti uvedeného termínu, neboť tři roky už jsou za námi, a dva
roky na přípravu dokonalejších stanov i na získání financí a hlavně na podchycení nové vlny
filatelistických funkcionářů do vrcholných orgánů SČF nejsou zase až tak dlouhá doba.

V běžném sběratelském životě jsme stavěni před stále nové problémy. Ročně nám ubývá
průměrně 7 % organizovaných členů a naše pomyslná „vyjednávací“ síla jako partnera pro
další organizace, včetně České pošty, s.p., tak povážlivě klesá. Jak pokles zastavit? Ne-
zapomínejme, že velkou část členů SČF tvoří důchodci, kteří by měli mít podle našich

někdejších představ čas a finanční podmínky na filatelistické hobby, na vedení kroužků mladých filatelistů i na
bezplatné funkcionaření. Přicházejí však nedobré zprávy, jako byla nedávná devalvace české koruny Českou
národní bankou na 27 Kč za Euro, která se plošně promítne do koupěschopnosti té méněpříjmové části
společnosti. Podle statistiky je dnes ohroženo chudobou 17,2% občanů starších 65 let. Jak bude toto procento
vypadat v příštím roce? Jsou-li existenční starosti, jdou koníčky stranou. A to v době, kdy se musí vážně zvažovat,
zda dosavadní členské příspěvky stačí na pokrytí základních svazových potřeb.

Předsednictvo SČF už přípravu na valnou hromadu v podstatě zahájilo – shromáždily se připomínky některých
jeho členů ke stanovám. Jsou různorodé. Mezi návrhy je snížení počtu členů předsednictva; ponechání
stávajícího počtu členů v zájmu široké demokracie tohoto orgánu; zrušení funkce místopředsedů; zrušení vý-
konného výboru; jak definovat postavení tajemníka SČF, atd. To je ovšem jen skromný začátek diskuse, do které
by měl přispět každý z vás – i Vy! 

Také otázka nových schopných a výkonných funkcionářů do čestných čelných funkcí, zhusta nedoceňovaných,
je otázkou dlouhodobé diskuse a výběru. Mezi tisíci našich členů je jich nesporně dostatek, jen s nimi hovořit,
získat je a přihlásit k volbě na valné hromadě. To je doslova povinností předsedů klubů, kteří by mnohdy sami
mohli zastávat jakoukoli funkci v SČF.

Jaká by měla být koncepce a hlavní úkoly SČF v dalším období? Jak získat finanční prostředky a na co je
smysluplně použít? Spasí nás občasné volání po mimořádných příspěvcích a darech? Uslyší na ně někdo, nebo
řekne, že nikomu jeho koníčka platit nebude? A co s výstavou PRAGA 2018? Co s ediční činností, s vydáváním
INFORMACÍ SČF po roce 2015, atd., atd. Pište, přátelé, navrhujte, polemizujte – jen tak prospějete české
organizované filatelii.

PaedDr. Josef Šolc, šéfredaktor, jos.solc@email.cz

Před valnou hromadou SČF

Vážení přátelé,
blíží se konec roku 2013. Byl bohatý na události. Stěhování sekretariátu bylo náročné, ale

přineslo oživení schůzovních aktivit i zvýšení návštěvnosti svazové knihovny. Umístění se-
kretariátu v centru města, v těsné blízkosti metra a Hlavního nádraží je ideální. Zasedací
místnost má dostatečnou kapacitu pro schůze komisí a odborných společností, které opět
využívají i své skříňky pro uložení písemností. 

Archiv SČF, který má nyní více prostoru, je samozřejmě neustále doplňován a je zdrojem
informací pro přípravu knihy s názvem „Historie SČF“. Předsednictvo na své schůzi 2.
listopadu jmenovalo její redakční radu ve složení Ing. Josef Běloubek – předseda, a členové

JUDr. Ing. František Beneš, CSc., PhMr. Vladislav Beneš, Mgr. Jaroslav Maleček, Ing. Walter Müller, Ing. Jiří
Sedlák, PaedDr. Josef Šolc a RNDr. Zdeněk Töpfer, CSc. Současně děkujeme těm klubům, jejichž výbory nám
do ní zaslaly podklady. Budeme je průběžně zveřejňovat na webových stránkách SČF. 

Do činnosti všech občanských sdružení, tedy i našeho svazu, zasáhne od 1. ledna 2014 nový Občanský zá-
koník. Předsednictvo na svém zasedání 8. března příštího roku projedná případné dopady, které tento nový
předpis bude mít na SČF a jeho základní organizační jednotky (tedy kluby a odborné společnosti) a připraví
materiál, který zveřejní v Informacích SČF, na svých webových stránkách a zašle jej i do všech KF a OS.

Není to sice ještě zcela aktuální, ale přece jen se pomalu blíží rok 2015 a s ním termín konání valné hromady
SČF. Je tedy třeba, abyste v klubech a odborných společnostech prodiskutovali naše stanovy a případné při-
pomínky či návrhy změn zaslali sekretariátu.

Předsednictvo SČF schválilo 2. listopadu také rozpočet na příští rok. Bude mírně ztrátový, neboť počet členů
SČF se opět o něco zmenšil. Finanční situaci bude třeba řešit, a samozřejmě nás zajímá i váš názor. Zatím padly
různé návrhy, například na zvýšení členského příspěvku v roce 2015, nebo na větší aktivitu při pořádání
nabídkových soutěží, či vyhledání sponzorů, kteří by byli ochotni náš rozpočet podpořit. Na tomto místě je třeba
poděkovat panu Richardu Burdovi, majiteli aukční firmy, za poskytnutí nepeněžního příspěvku (známek na
frankování) a za nabídku podpory mládežnické filatelie. Připomínám výzvu člena předsednictva Václava
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Mládež v roce 2014 Odborný seminář Klubu polské známky

Kopeckého na poskytování kvalitních materiálů do Písemné nabídkové soutěže SČF, ke které už se připojila řada
členů. Je to forma mimořádného členského příspěvku (Stanovy SČF stanovují pouze jeho minimální výši, což
je od roku 2009 stále jen 200 Kč). Nejvyššími takovými příspěvky našemu svazu prozatím přispěli JUDr. Ing.
František Beneš, CSc. (8.200 Kč) a nedávno zesnulý Libor Krejčík z Příbrami (5.200 Kč). Věříme, že v příštím
období naši nabídkovou soutěž podpoří i filatelističtí obchodníci a možná i někteří čtenáři časopisu Filatelie, jehož
jsou naše Informace přílohou.

Hodně diskuzí je v klubech kolem mezinárodní vystavovatelské činnosti. V této souvislosti se obrátím na
všechny naše členy, kteří působili či působí na výstavách ve funkci národního komisaře, aby se k této své činnosti
vyjádřili a seznámili nás se svými zkušenostmi. Samozřejmě by bylo zajímavé znát rovněž názory a zkušenosti
vystavovatelů, jak těch, kteří se některé z výstav v zahraničí osobně zúčastnili, i těch, kteří svůj exponát pouze
zaslali prostřednictvím komisaře. 

Na závěr bych rád připomněl, že v květnu 2015 se bude v Chomutově konat mezinárodní výstava 1. stupně
s názvem Euregia Egrensis, na níž lze získat kvalifikaci pro výstavy pod patronátem FIP. Plzeňští filatelisté při-
pravují pro stejný rok další výstavu s mezinárodní účastí. A nejbližší výstava bude ve Svitavách 25. až 28. 9. 2014.
Vlastně to budou dvě výstavy v jedné: výstavy 2. stupně a 3. stupně. Gestorem je člen předsednictva SČF Ing.
Petr Fencl, Škrétova 34, 566 01 Vysoké Mýto (pefencl@seznam.cz).

Předsednictvo SČF na svém listopadovém zasedání jmenovalo přípravný výbor uvažované Světové výstavy
PRAGA 2018, která by se měla konat v rámci oslav sto let naší samostatnosti. Přeji vám proto všem pevné zdraví,
abychom se v co nejvyšším počtu dočkali tohoto významného výročí - a snad i výstavy.  

A na závěr roku přeji vám všem - členům SČF i ostatním čtenářům našich Informací - jménem sekreta riátu SČF
hezké prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok 2014!

Mgr. Jaroslav Maleček, tajemník SČF

Pro mladé filatelisty znamená za-
čátek roku 2014 pokračování toho,
co se rozběhlo již v září. Přede-
vším to je tradiční Filatelistická
olympiáda, která se vine vždy
celým školním rokem a v červnu
vyvrcholí celostátním finále. Ve-
škeré aktivity kroužků mladých
filatelistů totiž probíhají v průběhu

školního roku. V tom, co se osvědčilo, pokračujeme,
občas se k tomu snažíme i něco přidat. Ale je stále
méně mladých filatelistů, pro které to všechno děláme.
Zájemců o filatelii a o sbírání čehokoliv vůbec stále
ubývá. Jak mezi dospělými, tak mezi dětmi.

O příčinách této skutečnosti už bylo popsáno hodně
papíru a mnoho lidí strávilo spoustu času diskusemi na
tohle téma. Ale na nějaké řešení nebo východisko za-
tím nikdo nepřišel. Argumentuje se množstvím jiných
zájmů, počínaje počítači a různými kroužky a konče
sportovními aktivitami. Někdo navrhuje větší využití
škol nebo domů dětí a mládeže, jiní sázejí na indi -
viduální práci s mladými filatelisty nebo třeba na vy-
tvoření počítačových her s filatelistickou tematikou.
Ale tohle všechno už se zkoušelo a většinu z podob -
ných nápadů je obtížné realizovat. Důvody jsou různé,
velice často finanční.

Celý problém má ale ještě jednu, a to mnohem zá-
važnější, stránku. Ubývá vedoucích kroužků, ubývá
dospělých filatelistů, kteří by se mladým věnovali. Je to
totiž práce náročná, nedoceněná a také ne každý se
dokáže dětem věnovat, zejména těm menším.
Filatelisté většinou raději tráví volný čas se svými vlast-
ními sbírkami. Věkový průměr vedoucích KMF ne-
znám, ale těch, kteří ještě nejsou v důchodovém věku,
je opravdu jen pár. A tady je možná jeden z klíčů k
řešení problému úbytku mladých filatelistů.

Zdeněk Töpfer, předseda Komise mládeže SČF

Klub polské známky ve
spolupráci s klubem filatelistů
07–5 Havířov uspořádal 20. 9.
2013 v kulturním domě Petra
Bezruče v Havířově v rámci
vzdělávání svých členů další
odborný seminář. O kulturní
vložku na jeho zahájení se po-
staralo trio Smajlíci z Lidové

školy umění Sadová, které pod vedením prof. Kytnerové
předneslo skladby pro zobcové flétny s doprovodem
klavíru. Poté předal předseda SČF aktivním členům
Klubu polské známky Čestná uznání SČF.

V odborné části semináře odeznělo 6 přednášek.
Karol Micza seznámil přítomné s historií pošty Český
Těšín do roku 1950, Janusz Manterys přednášel o
cen zuře zásilek bezpečnostními orgány v Galicii v prů-
běhu 1. světové války a Jaroslav Těreško o sporu o Tě -
šín sko v letech 1919–20 dokumentovaném na poštov -
ních zásilkách. Neméně zajímavá byla přednáška
Emila Karzeleka, pojednávající o zabezpečení poštov -
ních služeb v Polsku po 1. 1. 2013 současnými operá -
to ry. Všechny přednášky byly bohatě doplněny pro-
mítáním zajímavých poštovně historických, dnes již
mnohdy vzácných dokumentů. Walter Müller infor -
moval přítomné o novelizaci výstavního řádu SČF,
včetně jeho přiblížení k výstavnímu řádu Polského
svazu filatelistů. Recenze „Specializované příručky pol-
ských známek 1919 – 2005“ se ujal Jiří Král. 

Seminář navštívilo 25 zájemců. Přednášky byly velmi
pečlivě připraveny a společně s výtečným technickým
zázemím podtrhly vysokou úroveň semináře. Za jeho
přípravu a organizaci bych chtěl jménem SČF ještě
jednou poděkovat předsedovi Klubu polské známky
Ing. Jiřímu Královi a předsedovi klubu filatelistů 07–5
Havířov Ing. Petrovi Mazochovi.

Walter Müller, předseda SČF
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Usnesení 9. schůze předsednictva SČF,
konané v sobotu 2. 11. 2013 v Domě filatelie, Klimentská 6, Praha 1

Přítomno: 19 členů P-SČF, omluveni pánové: Rotport,
Starec, Schiller, Vaníček 

Hosté: členové RK SČF pánové V. Beneš a P. Aksamit 
Předsednictvo SČF projednalo a schválilo:
1. Návrhovou komisi ve složení pánové: Černík, Fencl,

Töpfer. 
2. Ověřovatele zápisu pány Cacku a Sedláka. 
3. Zprávy předsedy a místopředsedů a tajemníka SČF.
4. Rozpočet SČF na rok 2014, případný schodek

bude uhrazen z položky „rezerva“. 
5. Písemný materiál vypracovaný p. Vaníčkem, jako pod -

klad pro činnost přípravného výboru PRAGA 2018.
6. Přípravný výbor výstavy PRAGA 2018 ve složení

pánů: Vaníček – předseda a dále členové Aksamit,
F. Beneš, Münzberger, Sedlák, a to za účelem pro -
zkoumání možností uspořádání výstavy. 

7. Redakční radu publikace s pracovním názvem
„His torie SČF“ ve složení: p. Běloubek – předseda
a dále členové F. Beneš, V. Beneš, Maleček, Müller,
Sedlák, Šolc, Töpfer. 

8. Úhradu předplatného časopisu Filatelie pro Polský
svaz filatelistů na rok 2014.

9. Termín konání příštího jednání P-SČF dne 8.3.2014
od 9:30 hodin, na tomto jednání budou upřesněny
další termíny jednání P-SČF. 

Předsednictvo SČF projednalo a vzalo na vědomí:
1. Zprávu předsedy revizní komise SČF. 
2. Čerpání rozpočtu od 1. 1. do 30. 9. 2013 a jeho

plánované plnění do 31. 12. 2013. 
3. Informaci p. Musila o mezinárodní výstavě OSTRO -

PA 2013 Jihlava. 
4. Informaci p. Matouška o vydání nového občan -

ského zákoníku. Problematikou jeho dopadu na
SČF se bude zabývat příští jednání P-SČF. 

5. Návrh p. Šolce o konání pravidelných zasedání P-
SČF s četností 4x ročně. Pro návrh hlasovali páno -
vé: F. Beneš, Běloubek, Kopecký, Maleček, Müller,
Münzberger, Svoboda, Šolc. Proti návrhu hlasovali
pánové: Cacka, Černík, Fencl, Fronc, Helm, Ma-
toušek, Musil, Okáč, Punčochář, Sedlák. Hlasování
se zdržel p. Töpfer. Tento návrh nebyl přijat. 

6. Návrh p. Malečka o konání zasedání P-SČF s
četností 3x ročně. Pro tento návrh hlasovali všichni
přítomní. 

7. Informaci, že rozhodnutím ministerstva spra vedl -
nosti byl SČF ponechán jako znalecký ústav. 

8. Informaci p. Svobody o přípravách výstavy Euregio
Egrensis Chomutov 2015, stupeň II., předběžný
termín 7. - 10. 5. 2015. 

9. Informaci p. Musila o změně předsedy Německého
svazu filatelistů, novým předsedou byl zvolen p.
Uwe Decker. 

10. Informaci o setkání ArGe a společnosti čs. sbě -
ratelů v Rumburku v termínu 29. 5. – 1. 6. 2014.

11. Informaci šéfredaktora p. Šolce o uzávěrkách zpra -
vodaje Informace SČF v termínech: 20. 2, 20. 5.,
20. 8. a 20. 11. 2014. 

12. Informaci p. Okáče o konání brněnského vele trž -
ního setkání v termínu 18. - 19. 4. 2014. 

Předsednictvo SČF ukládá:
1. P. Sedlákovi projednat se společností Progres Part-

ners Advertising, s. r. o. podrobný záměr výstavy v
rámci akce Sběratel 2014.

2. Předsedům OS poslat p. Běloubkovi zprávu o čin -
nosti OS za období od vydání poslední ročenky do
současnosti a to v termínu do 31.1.2014. 

3. Tajemníkovi SČF vypovědět smlouvu se společ -
ností Mediatel v nejbližším, dle smlouvy možném
termínu. 

4. P. Cackovi předložit na následující jednání P-SČF
analýzu stavu a návrh na úpravu členských přís -
pěvků ve více variantách. 

5. Předsedovi rozeslat členům P-SČF shromážděné
návrhy na změny stanov SČF v termínu do 15. 11.
2013. 

6. Pánům F. Benešovi a Froncovi zjistit možnost
propagace členství v SČF prostřednictvím zásil -
kové služby Karlovy Vary v termínu do příštího
jednání P-SČF. 

7. Místopředsedovi pro vnitrosvazovou činnost
projednat s ředitelkou Postfily přizpůsobení ob-
jednávkového systému KF pro známky vydávané
mimo emisní plán (zejména vlastní známky) v ter-
mínu do 31. 12. 2013. 

Předsednictvo SČF jmenovalo:
na návrh komise jurymanů p. Petra Tučka aspirantem

svazového jurymana pro obor tradiční filatelie.

THAILAND 2013 Bangkok
Na světové filatelistické výstavě v Bangkoku ve

dnech 2. - 14. 8. 2013 se zúčastnilo celkem 7 vy-
stavovatelů SČF.

Dosáhli jsme dobrých  výsledků, nejvyšší ocenění 86
bodů a velkou pozlacenou medaili získal vystavovatel
Pavel Bouda z Veselí nad Moravou za svůj exponát
Hradčany - poštovní použití kresby na celistvostech.
Druhého nejvyššího ocenění ve třídě mládeže dosáhl
Antonín Mojsl za Velkou Británii 1814-1901 (82 bodů).
Úspěchu ve třídě mládeže dosáhl i exponát Pavlíny
Ondrejkové Národní přírodní rezervace Čertoryje a její
flóra. V námětové třídě a poprvé na světové výstavě
ukázal a byl též dobře hodnocen exponát Petra Fencla
z Vysokého Mýta První žena ve vesmíru.

Ve třídě jednorámových exponátů jsme měli 3 vy-
stavovatele, z nichž nejvyšší hodnocení obdržel Ladi-
slav Ondruška za Polsko - městská pošta v Předboře
1917-1918, Lubor Kunc za svůj jednorámový exponát
Systém polní pošty na území Československa dosáhl 78
bodů a 72 body dostal Pavel Hauzner za Polní poštu
Americké armády v Československu v roce 1945.

MUDr. Bedřich Helm, národní komisař SČF

NAŠE ÚČAST NA SVĚTOVÉ VÝSTAVĚ
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KALENDÁŘ MEZINÁRODNÍCH VÝSTAV

Výstava ÖVEBRIA 2013 Gmunden pohledem národního komisaře

FILATELISTICKÁ VÝSTAVA V RAKOUSKU

Ve dnech 22.-25. 8. 2013
proběhla v Gmundenu ra -
kouská filatelistická výstava
ÖVEBRIA 2013 v ran gu 1, a
to s mezinárod ní účastí. Vy-

stavovatelé měli k dispozici celkem 250 výstavních rámů,
které využilo 45 vystavovatelů z Rakouska, Německa,
Čes ké republiky, Švýcarska a Maďarska. Výstava byla
umístěna v prostorách kongresového centra Toscana.
Paralelně s touto výstavou probíhaly i další dvě filate -
listické výstavy, a to tzv. Rakouský po hár 2013-2015 (1.
kolo v rangu III.) a Neuheitenschau 2013 (výstava nových
jednorámových exponátů z Rakouska, Švýcarska, Ně -
mecka a Lichtenštejnska). Součástí tohoto veškerého
filatelistického dění byly i stánky rakouské, švýcarské,
německé a lichtenštejnské pošty a stánky filatelistických
obchodníků. 

Čeští sběratelé se na této výstavě přestavili dvěma
exponáty ve třídě astrofilatelie, jedním exponátem v te -
matické třídě a jedním jednorámovým exponátem rovněž
v tematické třídě. Bylo dosaženo následujících výsledků: 

Klasické exponáty (zde 7 rámů po 12 listech):
P. Fencl, First woman in Space, zlatá, 85 bodů + cena

jury,
M. Veselý, International Space Station, pozlacená, 75 b.,
I. Pechánek, Pilotované kosmické lety SSSR a Ruska,

velká pozlacená, 82 bodů,
Jednorámové exponáty:

M. Veselý, First czechoslovak cosmonaut, bronz, 62 b.
I když výše uvedené hodnocení lze považovat za velmi

úspěšné, mám jako národní komisař a současně člen vý-
stavní jury, několik všeobecných připomínek, které se
týkají nejenom našich exponátů, vystavených na této
výstavě, ale exponátů na výstavách všeobecně.

Jedním z přetrvávajících problémů je ochranný obal na
výstavních listech. I když obal výstavních listů není sou -
částí hodnocení exponátu, měli by vystavovatelé věnovat
této otázce odpovídající pozornost. Je až překvapující, že
vystavovatelé, kteří na výstavním listu umístí materiál v
přepočtu v hodnotě až několika desítek tisíc korun, ne-
považují za nutné použít i odpovídající tuhý obal výstav -
ního listu. Použití nejtenčího obalu, určeného pro běžný
kancelářský papír s gramáží maximálně 80 g, jenom pro-
to, že stejný, ale výrazně tužší a tím i bezpečnější obal
stojí přibližně 7 Kč za kus, a nikoliv pouze něco kolem
jedné koruny, považuji za šetření na nepravém místě.
Rozdíl v pevnosti obalu je při montáži a demontáži znát.
A právě při těchto dvou operacích hrozí největší nebez-
pečí poškození výstavního listu.

Nelze zavírat oči před tím, že vystavování na meziná -
rodní úrovni a snaha o získání zlatých či pozla ce ných
medailí se již neobejde bez velmi kvalitního, respektive
špičkového filatelistického materiálu. A to i v exponátech,
které prakticky 100% obsahují „moderní“ materiál. I zde
totiž existují, respektive dají se najít, vzácné či velmi
vzácné filatelistické dokumenty. Abych použil příklad z
„kosmické“ oblasti, která je mi blízká – pokud vysta vo -
vatel použije při dokumentaci spojení kosmické lodě s
orbitální stanicí výhradně celistvosti z pozemního řídícího
střediska, musí počítat s medailí minimálně o stupeň

hor ší než v případě, kdyby pro tutéž dokumentaci použil
celistvost palubní pošty orbitální stanice.

Bohužel stále se opakuje a objevuje základní chyba při
prezentaci exponátu na zahraniční výstavě – základní po -
pis je v jazyce vystavovatele, který ale není jazykem FIP.
Stručný dodatečný text malým písmem v některém z ja -
zyků FIP již situaci většinou nezachrání. Navíc dvojja zyč -
ný popis, kdy jeden z popisů je pro danou akci zcela ne-
použitelný, zbytečně ubírá místo na výstavních listech. A
ona plocha formátu A4, která se dnes většinou používá,
není zase až tak velká. Důsledkem toho je v lepším pří-
padě nutnost překrývání celistvostí (což samo o sobě ne-
působí opticky příliš dobře), v horším případě podezření
ze strany jury, že vystavovatel dvojím textem vyrovnává
nedostatek filatelistického materiálu, potřebného pro
tvorbu exponátu.

U tematických exponátů je třeba hledat nová a neotřelá
témata. U nich má totiž vystavovatel s velkou pravděpo -
dobností šanci, že objeví něco nového, co překvapí jak
návštěvníky výstavy, tak i jury. U témat, která se vystavují
již třicet i více let, je hledání něčeho nového opravdu
značně těžké, v některých případech bych použil i výraz
„prakticky nemožné“. Z tohoto pohledu příjemně překva -
pil exponát P. Fencla „First woman in Space“. Ani členové
jury nechtěli z počátku věřit, že by existovala možnost do-
ložit toto téma na 80, respektive 84 listech. Stejným
způsobem reagovali i návštěvníci výstavy. Výsledkem je
ohodnocení 85 body, zlatá medaile a zvláštní ceny jury
za inovativní přístup při budování tematického exponátu.

Ing. Julius Cacka, národní komisař výstavy

Mezinárodní filatelistické výstavy v roce 2014:
Evropská filatelistická výstava s patronátem FEPA Salon

du Timbre 2014, 14. – 22. 6., Paříž, Francie. 
Národní komisař SČF: Václav Kopecký .

Světová filatelistická výstava s patronátem FIP
PHILAKOREA 2014, 7. – 12. 8., Soul, Jižní Korea.
Národní komisař SČF: Vít Vaníček, současně je i
delegátem na 73. kongres FIP, který se bude konat v
průběhu výstavy. Termín pro podání přihlášek je do
20.12. 2013 (vit.vanicek@volny.cz).

Světová specializovaná filatelistická výstava mládeže s
patronátem FIP MALAYSIA 2014, 1. – 6. 12. 2014,
Kuala-Lumpur, Malaysie.
Národní komisař SČF: Zdeněk Töpfer
(zdenek.topfer@skoda-auto.cz).

Mezinárodní filatelistické výstavy v roce 2015:
Evropská filatelistická výstava s patronátem FEPA

LONDON 2015, 13. – 16. 5. 2015, Londýn, Velká
Británie. Termín pro podání přihlášek: 31. 12. 2013. 
Podrobné podmínky na: www.london2015.net
Národní komisař SČF: Vít Vaníček
(vit.vanicek@volny.cz).

Světová filatelistická výstava s patronátem FIP
SINGAPORE 2015, 14. – 19. 8. 2015, Singapur. 
Podrobné podmínky na: www.singapore2015.com

Ing. Vít Vaníček, místopředseda pro mezinár. činnost
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PROBLEMATIKA ČLENSKÉ ZÁKLADNY

Ekonomická situace SČF – a jak dál?
Na 2. 11. 2013 bylo svoláno pravidelné zasedání

Předsednictva SČF. Kromě jiných záležitostí se zabývalo
také ekonomickou situací SČF. Základem bylo zhod -
nocení situace Revizní komisí a určitý nástin, jak tuto
situaci řešit do budoucna.

Za hlavní událost roku 2013 lze jednoznačně považovat
změnu sídla sekretariátu. Tato změna měla do budoucna
přinést úspory v položce nájemné za předpokladu, že se-
kretariát obsadí v budově Autoklubu 3 místnosti.
Předností je, že nyní sekretariát sídlí na atraktivní adrese
v centru Prahy (Opletalova 29, cca 100 m od Hlavního ná-
draží). Zlepšila se tím dostupnost jak pro pražské členy
SČF (sta nice metra Hlavní nádraží), tak i pro mimopražské,
zej ména pokud přijedou vlakem na Hlavní nádraží. Ale
stěžejní měla být určitá úspora na nájemném oproti
Holečkově. Konkrétní čísla budou uvedena dále.

I v letošním roce trvale klesal počet organizovaných
členů. Následkem je, že částka na straně příjmů, kterou
tvoří z převážné většiny členské příspěvky, se každoročně
tenčí a je stále těžší sestavovat rozpočet jako plus mínus
vyrovnaný. Příčin soustavného poklesu počtu organizo -
vaných filatelistů, členů SČF, je více. Především celková
situace ve státě, spojená mnohdy s nejistotou (ztráta za-
městnání, frustrace z vývoje ve společnosti), chování
státu jako vydavatele známek (stálé zvyšování
nominálních hodnot), chování České pošty, s níž byly v
minulosti lepší vzájemné vztahy, než je tomu nyní, demo-
grafický vývoj členské základny (stárnutí a s ním spojené
přirozené úbytky řady dlouholetých členů). To jsou
okolnosti, na které nemáme žádný vliv. Jistě by se našly
i další příčiny, výše uvedené lze však považovat za nej-
podstatnější. Navíc se potvrdil trend, který vyšel z analýzy,
provedené před několika lety: každoročně ubyde 7 %
organizovaných členů. Tedy příjem z členských příspěvků
rovněž klesá o 7 % každý rok.

Na straně příjmů jsou hlavní položkou členské příspěv -
ky. Ty jsou od roku 2009 ve výši 200 Kč za rok (mimo-
chodem jeden z nejnižších příspěvků u dobro volných
občanských sdružení) a v této výši budou i v roce 2014.
Jen pro srovnání: v letech 2004 – 2008 byl roční pří-
spěvek 150 Kč a v následujícím roce a dalších byl zvýšen
o 50 Kč. Dalšími, méně významnými položkami na stra -
ně příjmové jsou např. půjčovné ze svazové knihovny, pří-
jem z písemné nabídkové soutěže, sponzorské dary.
Ovšem plánovat nějakou konkrétní částku na konto spon -
zorských darů je poměrně obtížné. Takže skutečně nej -
význam nějším příjmem pro Svaz jsou členské příspěvky.
Do budoucna bude zřejmě nezbytné roční příspěvek po -
někud upravit směrem vzhůru, konkrétní částka ale ještě
nebyla stanovena.

Od začátku tohoto funkčního období byla snaha za-
chraňovat vyrovnaný rozpočet cestou trvalé restrikce vý-
dajů, což se nejvíce dotklo sekretariátu, ale i dalších
položek. Další snižování výdajů už může ohrozit sa -
motnou činnost SČF. Jednou z možností úspor se zprvu
jevilo využití místností v budově Autoklubu ČR. Nájem v
budově patřící České poště v Holečkově byl 220.000 Kč
ročně, ovšem nájem v Opletalově bude ještě vyšší, cca
238.000 Kč. Původní záměr totiž počítal s tím, že v
Opletalově obsadí sekretariát 3 místnosti, což se při
vlastním stěhování ukázalo jako nedostatečné a do-

datečně byla uzavřena smlouva ještě na 1 místnost. Pro-
to dojde k navýšení proti původním úvahám o úspoře.
Důvodem pro stěhování sekretariátu z Holečkovy do
Opletalovy tedy byla jednak úvaha o možné úspoře na
nájemném, jednak určitá nejistota. V celé budově, která
dosud patří České poště, byly před stěhováním již jen 2
subjekty: SČF a jedna právní kancelář. Tedy panovala
obava, že by SČF mohl dostat od České pošty výpověď
z nájmu a v krátké době od doručení výpovědi do vy-
stěhování (3 měsíce) by se obtížně hledaly vhodné pro-
story za přijatelné nájemné. 

Ve výdajové části rozpočtu je v současné době počítáno
s určitými částkami na zasedání výkonného výboru, na za-
sedání předsednictva, pro komisi jurymanů, vzdělávání
členské základny (semináře), na již vzpomínané nájemné,
pro komisi mládeže, mzdové náklady pro pracovníky se-
kretariátu, nájemné za sklad výstavního zařízení, příspěvky
pro FEPA a FIP, a některé další položky. Skutečnost je
taková, že již po několikáté končí hospodaření Svazu v
mírném schodku. Toto lze v současnosti ještě řešit – Svaz
disponuje jistou rezervou z minulých období, z níž lze pří-
padné schodky vyrovnat. Ale do budoucna to nebude
možné donekonečna. Bude nezbytné hledat cesty, jak
ekonomickou situaci v dalších letech ustát.

Jedna z možností je jisté zvýšení členských příspěvků,
tj. posílení příjmové části rozpočtu. Poskytnutí zajímavých
položek do písemné nabídkové soutěže, kterou pořádá
sekretariát s tím, že výtěžek dárce dobrovolně poskytne
Svazu jako mimořádný příspěvek. Další možnost, totiž re -
dukce svazových orgánů, která naopak představuje určité
snížení výdajové části rozpočtu, bude reálná až po příští
Valné hromadě, protože se dotkne stanov. Podle stáva -
jících stanov je struktura nejvyšších orgánů svazu násle -
dující: Valná hromada, která je svolávána jednou za 5 let.
Ta volí předsednictvo, které má v současné době 23 členů,
včetně přímo volených: to jsou předseda, 2 místopřed se -
dové a tajemník. Zvolené předsednictvo pak zvolí ze svého
středu dalších 5 do Výkonného výboru, který má celkem
9 členů. Předsednictvo se scházelo nejméně 2x ročně, vý-
konný výbor 4 – 5x ročně. Uvažuje se o radikální změně,
která by znamenala snížení počtu členů Předsednictva na
polovinu a zrušení výkonného výboru. Ovšem tyto změny,
které jistě přinesou určité úspory v nákladech (ale změna
vedou cích orgánů SČF bude znamenat pouze minimální
úsporu), musí být zakotveny do Stanov a schváleny
Valnou hro madou. Na pořadu jednání této VH by měly být
řešeny i záležitosti, které se týkají ekonomické situace
SČF v dalším období. Další možností, jak snížit výdajovou
část rozpočtu, je například redukce režijních výdajů
formou nepeněžních sponzorských darů (poskytnutí pro-
vozního a spotřebního materiálu pro potřebu sekretariátu
těmi členy SČF, kteří tyto možnosti mají).

Jistě by se našly i další možnosti, ale není reálné, aby
vše vymyslel jeden člověk nebo malá skupina. Proto
apeluji na všechny členy SČF, kterým další osud naší
společné organizace není lhostejný, aby podle svých
možností Svaz podpořili – mimořádným příspěvkem,
balíkem kancelářského papíru, tonerem do počítačové tis -
kárny, a další hlavy jistě vymyslí i další možnosti, jak
Svazu pomoci.

PhMr. Vladislav Beneš, předseda RK SČF
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POZNÁMKA K ODBORNÉ LITERATUŘE

V minulém čísle Filatelie byla informace, že opět po
roce vychází další díl řady Monografie českosloven-
ských a českých známek a poštovní historie, tentokrát
věnovaný bibliografii časopiseckých článků vztahují -
cích se ke znám kám a poštovní historii první republiky.
Zapálení sběratelé tohoto období jistě knihu přivítají s
obrovskou radostí, že konečně přehledně na jednom
místě získají informace o oblastech svého zájmu. Ne-
jsem však přesvědčen, že každý filatelista, byť zajímající
se o toto období, hned poběží a začne tuto publikaci
shánět. Soudím tak podle toho, jaký zájem obecná
filate listická veřejnost o odbornou literaturu projevuje.

Uvedu několik konkrétních případů. Distribuci publi -
kací vydavatelství Pofis zajišťuje pan Hynek. A přestože
náklady Monografií se snižují, řada z nich zůstává na
skladě. Netvrdím, že všechny tituly mohou zajímat
každého filatelistu, nicméně některé reakce mi připadají
opravdu kuriózní. Zejména, když kupující řekne: „Víte, já
chci jen ten černotisk, knihu si tady můžete nechat“. Jak
znám pana Hynka, knihu kupujícímu nako nec vnutí, ale
stejně je otázkou, kde skončí. V lepším případě někde
v malé aukci vyvolaná za pár korun. A nejde jen o nové
Mono grafie. Vzpomeňme gigantické razítkářské dílo
Emila Votočka, vydané před mnoha desítkami let. Asi
těžko budete hledat filatelistický obchod, kde by se tyto
knihy neválely zaprášené někde v koutě, a když ne, tak
jen proto, že je tento obchodník ani nechce a pro-
dávajícímu poradí, aby je dal do popelnice.

A nemusíme zůstávat jen u Monografie. Obecně se
ví, že o literaturu je pramalý zájem, zabírá jen místo, a
proto ji většina obchodníků ani nevykupuje. V po pel -
nicích či ve sběru tak často končí úžasné tituly vyda -
né v minulosti, a dokonce i takové, které zanícený
sbě ratel, zajímající se o určitý sběratelský obor, musel
draze koupit v zahraničí. Možná existuje ně kdo, koho
by zajímaly, ale kdo se s tím má zdržovat – stejně to
moc nevynese a je to nejisté. A tak nám od borná litera -
tura pomalu mizí v nenávratnu.

A ještě jeden příklad. Mnozí z vás pamatujete doby,
kdy náš Svaz vydával odborné příručky z různých
oborů filatelie. Některé z nich sice možná jen zjed nodu -
šenou for mou kopírovaly informace přebírané ze za-
hraničních katalogů, ale jejich výhodou bylo, že byly
napsány v češtině a byly tedy mnohem přístupnější
širšímu okruhu sběratelů. V řadě z nich však byly vy-
soce odborné st udie předních specialistů. Jedinou ne -
výhodou těchto publi kací byla nižší úroveň vyobrazení
z důvodů použité laciné tis kové techniky. Tyto příručky
byly obvykle vydávány v nákladu okolo 100 výtisků.
Když mělo dojít ke stěhování sekretariátu SČF, členové
bývalé (v té době již zaniklé) Společ nosti teritoriální
filatelie se rozhodli zbylé příručky rozdat téměř za-
darmo (u některých titulů šlo dokonce o desítky kusů)
– obávám se, že se jim to dodnes nepodařilo.

Člověka by napadlo, že veškerá důležitá literatura
bude k mání někde v knihovně. To je ale velký omyl. V
Poštov ním muzeu samozřejmě některé odborné
publikace nalez nete, ale pro nás filatelisty jde většinou

Odborná literatura – věc zbytečná?
jen o náhodný výběr. Musíme si totiž uvědomit, že
Poštovní muzeum má především vlastní úkoly, zadané
jeho zřizovatelem, a filatelisty obsluhuje jen okrajově,
byť to činí s velkou vstřícností. Nemůžeme proto od něj
očekávat, že bude shánět všechny možné tituly, které
by nás mohly zajímat.

My máme knihovnu Svazu českých filatelistů. Osobně
se domnívám, že to je jedna z nejdůležitějších věcí,
které Svaz může svým členům nabídnout. Když ale zač -
neme zjišťovat, kolik sběratelů se zde o odbornou
literaturu zajímá, obávám se, že jich mnoho není. A
pokud se nemýlím, tak většina zájemců prahne po
nových katalozích Michel (které se čas od času do
knihovny doplní), a to hlavně proto, aby si mohli pře-
kontrolovat, jak vzrostla cena jejich sbírky. Zapomínají
přitom, že ceny v zahraničních katalozích často nemají
s realitou mnoho společného a rozhodně je nelze pře-
počítat aktuálním kurzem, a když pak známky nabídnou
k prodeji, bývají často nemile překvapeni. Když se začaly
objevovat úvahy, že by se sekretariát Svazu mohl pře-
stěhovat, např. do nějaké gar sonky na sídlišti, za-
znamenal jsem názor, že knihovna je zbytečná a že by-
chom ji mohli umístit do sklepní kóje. Domnívám se, že
odtud pak už vede přímá cesta rovnou do sběru.

V přímém kontrastu s výše uvedeným je pak obrovské
úsilí některých sběratelů. Jsou to autoři odbor ných studií
a publikací, kteří se snaží výsledky svého dlouholetého
studia soustředit, logicky a srozumitelně uspořádat a
převést do publikovatelné podoby. Patří k nim ale i nad-
šenci, kteří pracně shánějí starší výtisky ča sopisů a
odborných publikací, skenují je a zpraco vávají jejich
rešerše a bibliografie, a to nejen pro vlastní potřebu, ale
zpřístupňují je všem sběratelům. Většinou to dělají z
vlastní iniciativy a zájmu a těžko mohou oče kávat, že se
jim ta práce někdy zaplatí, byť jsou nuceni investovat
vlastní nemalé prostředky, aby dílo opravdu vyšlo. V
lepším případě pak někdo z jim podobných nadšenců
toto snažení uzná a pochválí je za jejich práci.

A jaké poučení by si z toho mohli vzít ostatní sbě -
ratelé? Ti, co po přečtení článku F. Beneše Známky jako
investice? (F10/2013) došli k závěru, že by se o znám -
ky nebo lépe řečeno o filatelii mohli zajímat hlouběji
než dosud, by se měli začít pídit po tom, co o předmě -
tu jejich zájmu bylo kde publikováno, a díky tomu vy-
hledávat zajímavější, a tedy i vzácnější (ne nutně vždy
dražší) materiál. Určitě to ale bez odborné literatury a
kontaktů s ostatními sběrateli půjde hůř. Ostatní se
spokojí s odebíráním novinek a občas si zanadávají,
jak jsou drahé, a až je jednou budou chtít prodat, zjistí,
že za ně možná ani neobdrží to, co do nich investovali.
Přitom zkušenosti ukazují, že díky poznat kům ostatních
sběratelů a badatelů, zveřejněným v odborné literatuře,
lze sbírku rozvinout na mnohem vyšší úroveň – což má
samozřejmě vliv na její reálnou hodnotu a v případě
prodeje i cenu.

Možná si někdo z vás nad těmito řádky řekne: „Aha,
profesní deformace redaktora“. Já bych na to odpo -
věděl: „Komu není rady, tomu není pomoci“.

V. Münzberger
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Chomutov se připravuje na výstavu

Havířov 2015

INFORMACE SEKRETARIÁTU PRO KLUBY A ODBORNÉ SPOLEČNOSTI

Z knihovny Svazu českých filatelistů
Svým knižním fondem a jeho zpracováním se

knihovna Svazu českých filatelistů řadí mezi přední za-
řízení tohoto typu v mezinárodním kontextu. Se zájemci
o odbornou literaturu je v kontaktu prostřednictvím
webových stránek (www.informace-scf.cz), kde jsou
pravidelně doplňovány její přírůstky.

Dnes chceme upozornit na některé zajímavé pu bli -
kace, které jsme obdrželi po ukončení výstavy PRAGA
2008:
Architektura poštovních úřadů – Venezia 1489-1797  (na

webu pod číslem 3.34/51)
Nový pohled na krejcarové známky r. 1850 (3.64/74)
Katalog zn. Španělska, 6 dílů 1850-2005 (1.16/53-58)
Specializovaný katalog Španělska 1850-2006 (1.16/60)
Španělské kolonie – celiny 3 díly (1.16/66-68)
Leningrad – válečné dopisnice (1.16/62)
Katalog celin – Rusko 1845-1917 (1.16/63)
Olympijské hry Řecko – 1906 (3.67/34)
Analogické pohlednice – hudba Rumunsko (3.65/25)
Bulharsko – celiny 1879-2007 (1.16/69)
Známková tvorba Mexiko 1874-1883 (6.10/11)
Poštovní historie Venezia 14.-18. stol. (3.34/53)
Potrubní pošta Vídeň (3.64/71-73)

V současné době připravujeme pro webové stránky
informace o dalších přírůstcích:
Přehled známek s chemickými náměty – Zd. Mikula

Speciální příručky pro sběratele čsl. známek - L. Novotný
Brněnské poštovní úřady v běhu času - J. Punčochář
Historie poštovnictví v Bystřici pod Hostýnem - V.

Krečmer
Doplatní známky - poštovní použití - definitivní vydání z r.

1928 - V. Malovík
Doplatní známky – deskové a tiskárenské značky,

zoubkování - V. Malovík
Doplatní známky - příprava a výroba - V. Malovík
Handbuch der Abstempelungen 1850-64 - Ed. Mueller
Emblems of the Indian States - David F. Phillips
Weipert Falzum - Zd. Filípek.

Vzhledem k přestěhování knihovny do budovy v Praze
1, Opletalova ul. 29, 4. patro, provádíme nyní uspořádání
časopisů a příruček. Se stálými návštěv níky knihovny se
těšíme na další spolupráci a rádi přivítáme další zá-
jemce.

Pracovní doba knihovny: 
Po – čt: 8.30 – 14.30, pá: 8 – 12 hod.

Připomínáme, že již nyní máte možnost: 
- zasílat materiály pro 86. kolo naší Písemné nabídkové

soutěže;
- uplatnit požadavky na zasedací místnost na se-

kretariátu pro rok 2014;
- projednat a zaslat nám návrhy na svazová vy-

znamenání pro zasloužilé členy vašeho klubu.
Naděžda Hanzlová, sekretariát SČF

Chomutov je městem se slavnou osmisetletou
minulostí a bohatým společenským, kulturním i
sportovním životem. Patří mezi významná místa se-
verozápadních Čech, je sídlem řady činorodých firem
s mezinárodní účastí. Proto nepřekvapí, že předsednic-
tvo Svazu českých filatelistů souhlasilo, aby Klub
filatelistů 04-02 Chomutov byl pořadatelem česko-
německé VI. filatelistické výstavy Euroregio Egrensis
CHOMUTOV 2015 počátkem května uvedeného roku.

V Euroregionu Egrensis (Poohří) je tato přeshraniční
výstava pořádána už pošesté, z toho potřetí na české
straně Krušných hor. Spolupráce s německým fila te -
listickým svazem BDPh byla vždy nadstandardní, což
zavazuje chomutovské organizátory k nasazení všech
sil. Nad výstavou převzal záštitu primátor města Mgr.
Mareš. Přípravný výbor se počátkem listopadu pře -
organizoval na výstavní výbor, který si do svého čela
zvolil MVDr. Václava Svobodu. Současně rozhodl, že
do záhlaví akce uvede, že se koná u příležitosti 175. vý-
ročí vydání první známky světa a na paměť zakladatele
těchto výstav Františka Lněničky. Výstavní výbor bude
spolupracovat s klubem v Karlových Varech, kde se

uskutečnila první výstava Euroregia Egrensis a kde tato
myšlenka vznikla. 

Přípravný výbor podnikl včas veškeré potřebné
administrativní kroky k tomu, aby se pokusil dosáhnout
vydání příležitostné pamětní známky s motivem
Chomutova, který se dosud na poštovní známce ne-
objevil. Za tím účelem vybavil potřebnými informacemi
i zástupce SČF v komisi pro přípravu emisního plánu
při ministerstvu průmyslu a obchodu, aby mohl vystu -
povat s dokonalou znalostí situace.

S dalšími podrobnostmi o výstavě seznámíme naši
filatelistickou veřejnost v Informacích SČF č. 1/2014.

MVDr. Václav Svoboda, člen předsednictva SČF

19. setkání hornických měst a obcí ČR pořádají ve
dnech 19. – 21. 6. 2015 Statutární město Havířov a
Sdružení hornických a hutnických spolků České repu-
bliky. Klub filatelistů 07–5 Havířov byl primátorem
města požádán o zorganizování propagační filate -
listické výstavy na téma Hornictví a přidružené obory.
Vystavovatelé, kteří budou chtít na této výstavě před-
stavit svůj exponát na dané téma, mohou již nyní
kontaktovat předsedu klubu filatelistů 07–5 Havířov:
pmazoch@seznam.cz.


