ZPRAVODAJ SVAZU ČESKÝCH FILATELISTŮ

Číslo 1/2014

41. ročník Filatelistické olympiády mládeže

Národní kolo 41. ročníku Filatelistické olympiády se bude konat 7. června 2014 v Plzni. Ta se stane v následujícím roce Evropským hlavním městem kultury. Plánované filatelistické výstavě bude předcházet letošní
vyvrcholení olympiády mladých filatelistů, které je finančně podpořeno v rámci tohoto projektu.
Centrem soutěže bude Salesiánské středisko mládeže v Plzni Lobzích. Pro účastníky je připraven standardní
program. Ti, kteří přijedou již v pátek, budou mít možnost navštívit například známou plzeňskou Techmanii,
kde si přijdou na své děti i dospělí. V sobotu proběhne vlastní soutěž. Z ní si všichni odvezou mimo zážitků
i řadu zajímavých materiálů a cen pro vítěze.
Mgr. Václav Špatný, Komise mládeže SČF

ÉDITORIAL
Mnoho moderních periodik využívá v současnosti v úvodu každého čísla text a foto
svého šéfredaktora, tzv. éditorial, svým způsobem sjednocující celý ročník. Je to asi tak, jako
Rakousko-Uhersko sjednocoval portrét stařičkého mocnáře, nebo viktoriánskou Británii naše
filatelistická ikona, královna Viktorie.
U prvního čísla v novém roce je nepsanou povinností popřát v úvodníku všem čtenářům
i pilným dopisovatelům hodně štěstí, zdraví a pěkných přírůstků do jejich filatelistických zásobníků. Upřímně a rád tak činím. Ať nám všem náš koníček přináší jen radost, uspokojení
a rozvíjí naše specializované i obecné znalosti. Ať máme z poštovních známek opravdovou
radost. Nu, a vzhledem k současné atmosféře ve společnosti, ať máme, až se nám jednou
čas nachýlí, komu své sbírky předat, nebo alespoň komu prodat. Ať máme následovníky.
Dnešní číslo INFORMACÍ SČF přináší opět několik zásadních článků z činnosti Svazu českých filatelistů a
ukazuje, že máme v organizované filatelii řadu lidí přemýšlivých, pracovitých a nezištných. Naše hobby je sice
v podstatě individualistické, a kdo netouží po vavřínech z výstav, klidně se bez filatelistické organizace obejde.
Na druhé straně však tradice profesních i zájmových spolků má své výhody ve výměně zkušeností, v kontaktu
s lidmi stejného zaměření, v přátelských mezilidských vztazích. A to není zanedbatelná deviza v současných
společenských podmínkách.
Ovšem všechno se vyvíjí, ať se tomu říká klub, spolek nebo občanské sdružení. Vliv na směr vývoje může mít
každý, komu jde o dobrou věc. Zvláště předsedové a funkcionáři klubů by měli již nyní zvažovat, koho ze svého
středu navrhnou do příštího předsednictva Svazu českých filatelistů a jeho revizní komise. Náš zpravodaj umožní
každému členovi SČF publikovat názory na činnost Svazu, jeho vedení nebo na žádoucí změny v připravovaných
nových Stanovách SČF.
PaedDr. Josef Šolc, šéfredaktor, jos.solc@email.cz

SLOVO TAJEMNÍKA SČF
Vážení přátelé,
dovolte, abych vás pozdravil v roce 2014 a popřál vám pevné zdraví, pohodu a radost z filatelie.
V závěru loňského roku jsem se zúčastnil výročního setkání klubů filatelistů Východočeského regionu v Hradci Králové. Přítomen byl i předseda SČF ing. Walter Müller a ředitel
odboru známkové tvorby České pošty ing. Břetislav Janík. Ten informoval přítomné o tom,
že Státní podnik Česká pošta podléhá organizačně Ministerstvu vnitra ČR, které ho úkoluje
a řídí. Emisní plán se připravuje a připomínkuje mnoha orgány a organizacemi poměrně
dlouho předem, ale konečné vydávání příležitostných poštovních známek projednává a
schvaluje Ministerstvo obchodu a průmyslu České republiky. V příslušné komisi tohoto
ministerstva je jedním hlasem zastoupen i Svaz českých filatelistů.
Zástupci KF kritizovali vzhled některých známek, zejména „nálepky“ Tankuj levněji. Ing.
Janík hovořil i o skupině tzv. vlastních známek. Jejich základní vzhled musí odpovídat schválenému vzoru a po
vytištění jsou výhradním majetkem zadavatele. Proto je Česká pošta, s.p., nedostává k volnému prodeji. Výjimkou
byl Tenisový svaz ČR, který část nákladu uvolnil a novinkáři je mohli zájemcům objednat.
Předsednictvo SČF se intenzivně zabývá také dlouhodobým poklesem členské základny. S tímto problémem
souvisí i práce s mladými filatelisty. Komise mládeže SČF na svém lednovém zasedání, za přítomnosti předsedy
SČF ing. Waltra Müllera, přijala celou řadu opatření. Na Mezinárodním veletrhu SBĚRATEL zřídí Dětskou poštu
a koutek pro děti se zaměřením na filatelii. Podnětná byla i přednáška člena předsednictva SČF ing. Julia Cacky,
který informoval přítomné o současných trendech práce s mládeží v zahraničí s možnou aplikací na podmínky
v naší organizaci. Jeho náměty a případnou realizací některých z nich se bude zabývat nejbližší porada Komise
mládeže SČF. Výkonný výbor SČF se rozhodl konat svou 17. schůzi v rámci celostátního kola Filatelistické
olympiády mládeže v Plzni dne 7. června letošního roku.
Předsednictvo SČF schválilo čerpání rozpočtu v roce 2013 a konstatovalo jeho překročení o 67.000 Kč. Bylo
způsobeno zaplacením vícenákladů na nájemné prostor sekretariátu SČF v Holečkově ulici (za rok 2011 ve výši
24.147 Kč a v roce 2012 ve výši 30.132 Kč), i překročením nákladů na jeho přestěhování do nových prostor v
Opletalově ulici. Milým překvapením je, že byl překročen výběr členských příspěvků.
V souvislosti s účinností nového Občanského zákoníku je třeba prověřit jeho dopad na stávající Stanovy SČF.
Orgány SČF zpracují a zašlou do klubů materiál k diskuzi. Není kvůli tomu třeba svolávat mimořádnou valnou
hromadu, neboť povinný termín změn, vztahujících se na SČF zahrnuje i rok 2015, tedy rok konání naší řádné
valné hromady.
Na závěr sděluji, že se v říjnu konal v Madridu volební kongres FEPA za účasti místopředsedy SČF ing. Víta
Vaníčka. Předsedou FEPA byl zvolen José Ramón Moreno ze Španělska, sekretářem Bojan Bračič ze Slovinska.
Přeji vám, vážení přátelé, pohodu při vaší náročné práci ve prospěch vašich klubů a odborných společností
i celého Svazu českých filatelistů, a těším se na shledanou na Mezinárodním veletrhu SBĚRATEL v Praze, který
bude opět v září. Připraveny pro vás na něm budou nejen prémiové tisky, ale i vstupenky na Den filatelie (tentokrát možná navíc s příjemným překvapením).
Mgr. Jaroslav Maleček, tajemník SČF
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FILATELIE MLÁDEŽE

Znojemští mládežníci bilancovali

Plenární schůze komise mládeže SČF

Odpoledne druhého svátku vánočního patřilo tradičnímu setkání finalistů filatelistických olympiád ze
znojemského KMF 56-83 F. Horniaka, kteří soutěžili v
některé z Filatelistických olympiád mládeže (FO). Za 37
let trvání kroužku je jich už pětadvacet!
Vedoucí KMF Stanislav Dušek zhodnotil rok 2013
jako úspěšný. Ve finále FO v Brně vybojovali znojemští jedno 1. místo (V. Zábojník) a jedno 2. místo (M.
Sedláková). V elektronické soutěži představila A.
Zoufalá svůj jednorámový exponát 100 let českého
skautingu a J. Kotrnetz exponát 70 výročí vyhlazení
Lidic a Ležáků.
Znojemští navštívili i mezinárodní filatelistickou výstavu OSTROPA 3013 v Jihlavě. K 1150. výročí od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu připravili
obálku, dopisnici s přítiskem i příležitostnou APOST s
R-nálepkou. K odhalení sochy sv. Rostislava ve
Znojmě-Hradišti i přítisk na dopisnici.
V diskusi se vedoucí KMF podělil o dojmy ze setkání
s prezidentem republiky Milošem Zemanem a účastníci
si povídali o tom, co kdo dělá, jak žije a jak se věnuje
filatelii. Všichni se těšili na povídání J. Macouna (autor
výstavního exponátu Cenné nálepky APOST České
pošty, který byl představen i na několika světových výstavách), v současnosti důstojníka AČR, který se vrátil
z vojenské mise v Afghánistánu. Jeho povídání bylo
velice zajímavé a doplněné spoustou fotografií.
A co čeká znojemské mládežníky letos? Jako každý
rok filatelistická olympiáda, letos v Plzni. Dále výstava
SVITAVY 2014, kde chceme poprvé vystavit náš nový
exponát na téma Automobil. A také chceme připravit
příležitostnou dopisnici a obálku s přítiskem ke znojemskému historickému vinobraní a nálepku APOST.
Stanislav Dušek, vedoucí KMF 56-83 F. Horniaka

V sobotu 25. ledna 2013 se v Praze sešlo vedení
komise mládeže se zástupci oblastních komisí
mládeže na plenární schůzi. Jako hosté se jednání
zúčastnili předseda SČF W. Müller, tajemník SČF J.
Maleček, člen předsednictva SČF J. Cacka a vedoucí
nového KMF Rudolf Schindler z KF 00-65.
První část jednání byla věnována příspěvkům hostů.
Rudolf Schindler, vedoucí kroužku mladých filatelistů v
Praze, informoval o tom, jak vede schůzky a co s dětmi
dělá. S podnětným vystoupením přišel J. Cacka, který
přednesl poměrně obsažnou prezentaci svých námětů
a nápadů pro práci s dětmi. Komise mládeže bude o
jeho podnětech dále diskutovat a pokusí se některé z
nich realizovat.
V druhé části schůze předseda komise informoval o
činnosti v loňském roce. Připomněl především úspěšné finále Filatelistické olympiády v Brně a úspěchy na
výstavách Ostropa 2013, Nitrafila 2013 a dalších. Nejúspěšnější byla Pavlína Ondrejková (věková skupina
B), která získala mj. dvě zlaté medaile na výstavě Ostropa 2013 a pozlacenou na světové výstavě Thailand
2013.
Byly také vyhlášeny výsledky soutěže aktivity
oblastních komisí mládeže (OKM):
1. Jižní Morava
663,5 bodu
2. Východní Čechy
503
3. Jižní a Západní Čechy
138,5
4. Severní Morava
77
Letos jsou tématem Filatelistické olympiády „Sportovní disciplíny zimních olympiád“. Finále se uskuteční
v červnu v Plzni. Pro příští školní rok bylo zvoleno
téma: „Elektřina kolem nás“. Téma je jistě zajímavé a
mladé filatelisty může přivést k získání nových znalostí a hledání nových souvislostí a filatelistických
materiálů.
Pro tento rok byly opět vyhlášeny soutěže OKM,
individuální soutěž mladých filatelistů a soutěž k výročím na nových českých známkách. Během schůze
zaznělo množství diskusních příspěvků. Na některé se
podařilo odpovědět i díky přítomnosti členů vedení SČF,
další budou projednány vedením komise mládeže.
Zdeněk Töpfer, předseda komise mládeže

Propagační výstava v roce 2015

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

Setkání 2013. Tahle parta má „na svědomí“ 20 prvních, 6
druhých, 4 třetí, 2 čtvrté a jedno páté místo na olympiádách.
Zleva nahoře: Jakub Voznica, Jiří Dvořák, Jakub Macoun,
Jan Regula, Stanislav Horák, Vojtěch Šalomoun. Přední
řada: Michaela Sedláková, Vojtěch Zábojník, Anna Macounová, Miroslav Neulinger a vedoucí. KMF Stanislav Dušek.
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FILATELISTICKÉ VÝSTAVY

Svitavy centrem filatelie 2014

Euroregio Egrensis Chomutov 2015

V létě roku 1945 byl ve
Svitavách založen klub filatelistů, který tak v příštím roce
oslaví 70 let svého trvání.
Toto výročí bylo impulsem k
zamyšlení členů místního KF
05-78, jak se důstojně připomenout veřejnosti a zviditelnit výsledky svého ušlechtilého koníčku.
Na dny 25. – 28. září 2014 se proto svitavští filatelisté
rozhodli uspořádat celostátní výstavu poštovních známek SVITAVY 2014, která je pořádána souběžně jako
výstava 2. a 3. stupně. Její součástí budou i filatelistické
exponáty z oblasti esperanta. Tato mezinárodní řeč
má ve městě pevně zakotvenou činnost i vlastní muzeum – jediné svého druhu v České republice. Pořadatelstvím klub navazuje na bohaté tradice, které má filatelie
ve Svitavách. Byla zde celá řada úspěšných filatelistických výstav. Tu poslední klub pořádal v roce 1999.
Svitavský klub má v současné době 39 členů a patří k větším organizacím v rámci Pardubického kraje.
Jeho členové se scházejí pravidelně dvakrát do měsíce, vždy v neděli dopoledne, na výměnných schůzkách, a dvakrát do roka pořádají filatelistické burzy. K
propagaci výstavy SVITAVY 2014 založil klub vlastní
webové stránky (www.svitavy2014.estranky.cz), kde lze
nalézt podrobné informace k výstavě (složení organizačního výboru, termíny, požadavky, aj.). Důležitým
termínem pro vystavovatele je datum 30. dubna 2014,
které je uzávěrkou pro podání přihlášek.
Výstava se bude konat pod záštitou Svazu českých
filatelistů, města Svitavy v čele se starostou Davidem
Šimkem, a Muzea a galerie města Svitavy. Připomene
rovněž památku významného svitavského rodáka a
mecenáše Valentina Oswalda Ottendorfera (1826-90)
– zakladatele německé knihovny ve městě. Ta byla v
období Rakousko-Uherska vůbec největší svého druhu
na Moravě. Dnes je i sídlem Muzea esperanta. Dominantu města si pořadatelé vybrali za součást výstavního loga. O přípravách výstavy bude KF 05-78 Svitavy
podávat pravidelné informace na webových stránkách
a formou příspěvků do filatelistických časopisů a
zpravodajů.
Význam této filatelistické akce, největší svého druhu
v roce 2014, podtrhuje skutečnost, že zde lze získat
kvalifikaci na výstavy vyšších kategorií. Součástí setkání filatelistů ve Svitavách bude i
celostátní burza poštovních
známek, plánovaná na sobotu
27.9.2014 do multikulturního centra FABRIKA. Zde se uskuteční i
jiné doprovodné programy, přednášky předních znalců a setkání
různých odborných sekcí SČF.
Dr. Miloš Pešek, předseda
KF 05-78 Svitavy

Přípravy chomutovské výstavy nabírají na tempu. V
době od posledního čísla INFORMACÍ SČF se na
svých setkáních změnil přípravný výbor na organizační
výbor. Do jeho čela byl zvolen MVDr. Václav Svoboda,
člen předsednictva SČF. Členy výboru jsou: Ing. M.
Manica, tajemník; V. Čarný (KF Karlovy Vary), filatelistický odbor; Ing. V. Stehlík, hospodářský odbor; Z.
Kyncl, technický odbor; M. Svobodová, propagační
odbor. Další členové budou jmenováni podle potřeby,
tak jak budou narůstat úkoly. Organizační výbor definoval oficiální název výstavy: VI. mezinárodní filatelistická výstava Euroregio Egrensis Chomutov 2015,
konaná u příležitosti 175. výročí vydání první známky
světa a na paměť Františka Lněničky, zakladatele
tradice výstav Euroregio Egrensis.
Rovněž byla stanovena kontaktní adresa, na kterou
je možné zasílat dotazy: VI. mezinárodní filatelistická
výstava Euroregio Egrensis - organizační výbor, poštovna "Zelený koníček", 430 08 Chomutov 50.
MVDr. Václav Svoboda, předseda org. výboru
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NAŠE ÚČAST NA SVĚTOVÉ VÝSTAVĚ

BRASILIANA 2013
(zpráva národního komisaře)
Vrátil jsem se ze Světové filatelistické výstavy v Riu
de Janeiru. Výstava proběhla z hlediska dopravy exponátů bez problémů, i když jsem celkem vezl ve 2 příručních zavazadlech 29 kg exponátů, zpátky pak o
5 kg více - katalogy, palmáre, medaile. Hodnocení
exponátů dopadlo následujícím způsobem:
Radosta Petr: Velká Británie 1840-1870 (78 bodů - LS),
Vomela Jindřich: Montenegro (78 bodů - LS),
Dražan Vladimír: Japonské celiny 1873-1906 (75 bodů
- LS),
Bouda Pavel: Československá letecká pošta 19201938 (85 bodů - LV),
Černý Jiří: Kolky indického státu Bonai 1911-1949 (81
bodů - V),
Mojsl Antonín: Velká Británie 1814-1901 (70 bodů - S),
Ondrejková Pavlína: Národní přírodní rezervace Čertoryje a její flóra (76 bodů - LS),
Mojsl Nikola: Historie pošty v Turnově (78 bodů - LS),
Kunc Lubor: Systém polní pošty na území Československa - jednorámový exponát (nehodnoceno bez medaile - experimentální třída),
Petrásek Jaroslav: - ve třídě literatury nehodnoceno mimo soutěž
Petráskovo nehodnocení vychází ze stávajícího řádu
pro hodnocení literatury, kde je uvedeno, že je hodnocena literatura vytištěná nikoliv v elektronické podobě. Vadí mi, že byl exponát na výstavu přijat,
akceptován výstavní poplatek, ale hodnocení nebylo.
Musím ještě projít výstavní řády a propozice, zda nebudeme reklamovat vrácení poplatku.
MUDr. Bedřich Helm, národní komisař
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ZKUŠENOSTI Z PŘEDNÁŠKOVÉ ČINNOSTI
Pro výstavu se mi velmi osvědčilo použití barevných
kopií listů exponátu. Hlavní výhody jsou následující:
není třeba se obávat ztráty či poškození listů (např.
slunečním osvitem apod.), netřeba řešit pojištění – vždyť
jde pouze o kopie. Další výhodou byla možnost delšího
vystavení. Výstava v RSVK trvala téměř celý měsíc a dle
sdělení zaměstnankyně Centra ji viděly stovky návštěvníků, kteří tam přicházejí vzhledem k bohaté činnosti
Centra a také navštěvují knihovnu. Podobný scénář
jsem zvolil i pro přednášku ve vysokomýtské knihovně,
která se konala v říjnu. Výstava exponátu byla posunuta
a proběhla v lednu tohoto roku, opět po celý měsíc.
Největší úspěch jsem zaznamenal v Plzni. Po dohodě
s vedoucí Ruského centra při Západočeské univerzitě
jsem o Valentině povídal před zcela zaplněným sálem
nedávno otevřeného a skvěle technicky vybaveného
Centra. Velmi mě potěšil vysoký počet přítomných žen
i několik zvídavých otázek přítomných. Výstava byla instalována v prostorách jazykové katedry a v rámci čekání na výuku si ji mohlo prohlédnout mnoho studentů.
Po skončení přednášek byl čas na rozmluvu s návštěvníky, a tak jsem se přesvědčil, že mnohé zaujala tato
forma praktického využití výstavního exponátu. Věřím, že
jsem pomohl touto netradiční formou propagovat filatelii
mezi opravdu širokou veřejností. Zklamáním pro mne
ale byl velmi malý zájem z řad filatelistických kolegů. A
to přesto, že akce byly s předstihem propagovány.
Budu velice potěšen, pokud bude tento článek inspirací také pro vás! Nenechávejme zahálet svá dílka
doma a najděme vhodnou formu prezentace široké
veřejnosti. Možná někoho zaujmeme a poté se rozrostou řady nás, filatelistů. Přeji spoustu zajímavých nápadů na použití exponátu a tím tolik potřebnou propagaci filatelie.
Petr Fencl, člen předsednictva SČF

Netradiční využití exponátu
Prezentace exponátu na filatelistických výstavách, ať
již soutěžních nebo propagačních, považuji za věc
běžnou čili standardní. Nedávno se mi však naskytla příležitost k poněkud netradičnímu použití námětového
exponátu. Následující řádky tuto novou zkušenost
popisují.
V polovině roku 2012 jsem dokončil svůj čtvrtý
exponát, věnovaný opět vesmírné tématice. Tentokrát
jsem zpracoval biografii Valentiny Těreškovové. V rámci
námětového exponátu se mi podařilo zdokumentovat
její bohatý životopis, tedy příběh o tom, jak se z prosté
sovětské dívky stala první kosmonautka světa. Dokumentován je její další životní osud v souvislosti s
politickou propagandou, cestováním a jejími různými
funkcemi.
Loni uběhlo již 50 let od tohoto významného kosmického letu. A právě toto kulaté výročí bylo pro mne výzvou k netradičnímu použití exponátu. Rozhodl jsem se
nabídnout svoji přednášku, tedy životopis první kosmonautky. Na přednáškách je běžné, že přednášející
používají k doplnění svého průvodního slova například
obrázky, fotografie, schémata a podobně. Jako ilustrace
k mému povídání jsem se rozhodl použít svůj exponát.
Pro vytvoření powerpointovské prezentace jsem použil
všech 80 listů exponátu, které jsem doplnil na úvod základními filatelistickými informacemi. Tedy o rozdělení
filatelie, tvorbě exponátů a filatelistických výstavách a na
závěr také nechyběla upoutávka na výhody členství ve
Svazu českých filatelistů, včetně kontaktů.
Oslovil jsem několik institucí s nabídkou realizace
přednášky k 50. výročí letu první ženy do vesmíru pro
širokou veřejnost. K mému překvapení jsem se poměrně rychle dohodl hned se třemi institucemi.
První přednášku spojenou s výstavou exponátu jsem
realizoval v Ruském centru vědy a kultury v Praze, které
sídlí v budově vedle velvyslanectví Ruské federace.
Dubnový podvečer byl spojen se zahájením výstavy kopií
listů mého exponátu, které byly instalovány ve vstupních
prostorách Centra. Po zahájení výstavy proběhla přednáška a na závěr byl promítnut film, ve kterém Valentina
popisovala své životní osudy. Přítomní návštěvníci si tak
hned mohli ověřit pravdivost mých informací, podávaných
pomocí filatelistického materiálu.

FILATELISTICKÝ SLAVÍN
Dne 9. května 2013 zemřel náhle ve věku 85 let
dlouholetý člen KF 06-44 SLOVÁCKO Hodonín, sběratel
a vynikající znalec poštovních známek ČSR a ČR, pan
Ing. FRANTIŠEK KLIMECKÝ, bytem v Brně. Je pochován v rodinném hrobě na hodonínském Městském
hřbitově. ČEST JEHO PAMÁTCE.
Josef Šolc, předseda KF 06-44
Dne 6. září 2013 zemřel ve věku 87 let dlouholetý
funkcionář Klubu filatelistů 04-02 Chomutov, správce
novinkové služby, nositel zlatého Čestného odznaku
SČF a člen Společnosti sběratelů známek SSSR, pan
Ing. JIŘÍ JEBAS. ČEST JEHO PAMÁTCE!
Václav Svoboda, předseda KF 04-02
Dne 5.1.2014 nás opustil po delší nemoci, po
čtyřicetileté práci v klubu filatelistů 05-71 Vamberk, pan
JOZEF KAKAŠČÍK. Pracoval v různých klubových
funkcích, naposledy jako pokladník. Byl vždy hybnou
silou klubu, jehož členem byl od 1.1.1974. ČEST JEHO
PAMÁTCE !
Jaromír Flekr, předseda KF 05-71
Výbor Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných
oborů, 00-15 Praha, oznamuje, že dne 12. února 2014 zemřel náš člen pan RNDr. ROBERT ŠMIED. Velmi jsme
si vážili jeho přátelství a dlouholetého členství. Dr. Šmied
zůstane nadále v našich vzpomínkách. ČEST JEHO
PAMÁTCE!
Ivan Leiš, předseda KF 00-15

Studenti Západočeské univerzity v Plzni před exponátem.
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SMĚRNICE, PRAVIDLA, NOVINKY

Význam a vývoj označování filatelistických výstav
V posledním období se opět vynořily dotazy, proč
jsou, případně proč musí být filatelistické výstavy
odstupňovány (kategorizovány), a jak jsou jednotlivé kategorie označovány.
Ve svých prvopočátcích nebyl výběr exponátů na
filatelistické výstavy řízen žádnými pravidly. Filatelisté
přihlašovali své exponáty na výstavy podle svého
uvážení. Vzhledem k omezenému počtu výstavních
rámů na každé výstavě musely organizační výbory výstav provádět jejich výběr. Pro přijetí či zamítnutí konkrétního exponátu neexistovala žádná pravidla, navíc
organizační výbor nebyl povinen zdůvodňovat své
rozhodnutí.
Každý organizační výbor výstavy chtěl vzbudit patřičný zájem veřejnosti o výstavu, kterou pořádal, a zajistit si potřebnou účast návštěvníků. Proto upřednostňoval výběr exponátů s již dosaženým vysokým
ohodnocením. Na druhé straně měli začínající vystavovatelé určitý problém prosadit, aby do prováděného
výběru byl zařazen právě jejich nový, dosud nekvalifikovaný, případně na základě připomínek přepracovaný exponát. Tím docházelo k porušení rovných
podmínek soutěže. Proto vznikl požadavek k odstupňování (kategorizaci) výstav podle jejich významu a
stanovení pevných zásad pro výběr exponátů na výstavy jednotlivých kategorií.
Kategorizaci výstav zavedly již všechny výstavní řády
(VŘ) Svazu československých filatelistů (SČSF). Od 1.
1. 1981 byly výstavy rozdělené do pěti kategorií, a to
na výstavy oblastní – krajské – národní (jen jednoho národního svazu) – celostátní (obou národních svazů) –
mezinárodní (bez patronace FIP) – světové (s patronací
FIP). Oprávnění vystavovat na výstavě té které kategorie získal exponát, který v uplynulých třech letech získal VŘ předepsanou medaili na kterékoliv výstavě,
pořádané SČSF, národními svazy, nebo na mezinárodní výstavě. Tehdy pro hodnocení exponátů neplatila žádná závazná kritéria, a při vlastním hodnocení
zpravidla dominovala cena vystavených materiálů,
která většinou zastínila prokazované filatelistické
znalosti a vlastní prezentaci. Povinnost získat postupně
kvalifikaci pro účast na výstavách (od výstavy nejnižší
kategorie k nejvyšší) nebyla deklarována, ani požadována.
Zásadní změnu přinesl 54. kongres Mezinárodní
filatelistické federace (FIP) v Římě, který v listopadu
1985 projednal a jednomyslně schválil Generální výstavní řád pro budování a hodnocení exponátů a
současně i oborové řády pro budování a hodnocení
exponátů jednotlivých soutěžních výstavních tříd s
fakultativní účinností do konce roku 1987 a s povinnou
účinností od 1. 1. 1988. Uvedené řády FIP stanovily závazná kritéria pro posuzování soutěžních exponátů ve
všech výstavních třídách a exponáty byly hodnoceny
podle součtu bodů, přidělených v jednotlivých kritériích. Schválené řády FIP byly následně rozpracovány
jednotlivými filatelistickými svazy do národních vý-
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stavních řádů a směrnic pro budování a hodnocení
exponátů.
Po roce 1992 došlo u nás k rozvoji bilaterálních výstav s okolními filatelistickými svazy. Výstavní řády
národních filatelistických svazů tehdy nebyly vzájemně
kompatibilní, což způsobovalo jisté obtíže nejen při
vlastním hodnocení exponátů, nýbrž i při prokazování
způsobilosti, zda vystavený exponát získal kvalifikaci
pro konkrétní výstavu. Proto předsednictvo Svazu českých filatelistů (SČF) v roce 2001 rozhodlo zpracovat
nový VŘ SČF, který by byl s výstavními řády filatelistických svazů sousedních zemí co nejvíce kompatibilní.
Všechny VŘ SČF, které nabyly účinnost po 1. 1.
2002, zpřesnily kategorie výstav a zavedly povinnou
dvoustupňovou kvalifikaci nových exponátů na
soutěžních výstavách, organizovaných SČF. Všechny
nově vybudované exponáty musely začínat na výstavě
nejnižší kategorie a postupně získávat kvalifikaci pro
výstavy vyšší kategorie. Zvolená dvoustupňová kvalifikace měla omezit dva faktory, ovlivňující vlastní
subjektivní hodnocení každého exponátu:
– vliv konkurence, v níž je exponát vystaven (průměrný exponát mezi slabými exponáty vynikne, naopak mezi silnými exponáty neobhájí původní
ohodnocení),
– vliv subjektivního přidělování bodů v jednotlivých
hodnotících kritériích při posuzování téhož exponátu
jinými jurymany (např. stejný nedostatek mohou
hodnotit odlišnou výší ztráty bodů).
Výstava nejnižší kategorie byla pojmenována jako
premiérová výstava. Její název byl odvozen od
skutečnosti, že byla první prezentací, tedy premiérou,
pro každý nově vybudovaný exponát. Exponáty na ni
byly přijímány bez předcházející kvalifikace a výstava
sloužila k získání nebo obnovení kvalifikace exponátů
pro výstavu vyšší kategorie.
Výstavou vyšší kategorie byla výstava, nazvaná
regionální. Region měl být pro každou výstavu definován v jejích výstavních propozicích. Organizační výbor
výstavy získal pravomoc zvolit si území, z něhož budou
exponáty soutěžit o účast na výstavě nejvyšší kategorie. Proto regionem mohlo být lokální území, okres,
několik okresů, kraj, několik krajů, případně celá republika. Na uvedenou výstavu mohly být přijaty pouze
exponáty, které na některé z předchozích premiérových výstav již získaly předepsaný počet bodů a jim
odpovídající medaili. Regionální výstava sloužila k získání nebo obnovení kvalifikace pro výstavu vyšší
kategorie.
Nejvyšší kategorii v kvalifikaci představovala výstava,
označená jako výstava národní. Vždy byla organizována jako výstava celostátní a sloužila k získání
kvalifikace exponátů pro mezinárodní výstavy pod
patronátem FIP/FEPA.
Když z ekonomických důvodů začal SČF všechny
všeobecné filatelistické výstavy organizovat jako výstavy celostátní, ztratilo výše uvedené pojmenování

6

INFORMACE S»F Ë. 1/2014

výstav svůj význam. Projevilo se to zejména u regionálních výstav. Jednání o jejich uspořádání přinášelo nemalé problémy, protože vytvářející se organizační výbory výstav i orgány místních samospráv si pod pojmem „regionální výstava“ představovaly výstavu
okrajovou, nezajímavou, nepatrného významu.
Z uvedeného důvodu při poslední novelizaci VŘ přistoupil SČF k přejmenování názvů výstav zcela shodně
s výstavními řády sousedních filatelistických svazů.
Pro kategorii výstavy zavedl pojmenování „stupeň“
(podle německého Rang a polského Stopien), který
očísloval podle důležitosti výstavy. Nejnižší kategorie
má číslo 3, původně regionální č. 2 a nejvyšší (dříve
národní) číslo 1.
Povinnost dvoustupňové kvalifikace byla zachována.
Nekvalifikované exponáty jsou do soutěže přijímány
pouze na výstavy 3. stupně. Na výstavy 2. stupně
mohou být do soutěže přijaty pouze exponáty, které na

některé z předchozích výstav 3. stupně obdržely nejméně pozlacenou medaili (65 bodů), u exponátů
mládeže nejméně stříbrnou medaili (55 bodů). Na výstavy 1. stupně mohou být do soutěže přijaty pouze
exponáty, které na některé z předchozích výstav 2.
stupně obdržely nejméně pozlacenou medaili (70
bodů), u exponátů mládeže pouze exponáty, které na
některé z předchozích výstav 3. a 2. stupně obdržely
nejméně velkou stříbrnou medaili (65 bodů). Pro
soutěžní exponát se uznávají pouze ta hodnocení,
jichž bylo prokazatelně dosaženo do uzávěrky přihlášek na konkrétní výstavu. Nejvyšší získaná kvalifikace exponátu dospělého vystavovatele z výstav
pořádaných SČF, na základě mezinárodních dohod
SČF, případně pod patronátem FIP/FEPA, platí po
dobu 10 let. U exponátu mládeže platí získaná kvalifikace po dobu 3 let od jejího získání.
Walter Müller, předseda SČF a Komise jurymanů

ZE ŽIVOTA ODBORNÝCH SPOLEČNOSTÍ

Sekce sběratelů analogických pohlednic SČF v roce 2013
Naše sekce je stabilizovaná, v roce 2013 prodělala
jen nepatrné změny. Vydali jsme tři čísla Zpravodaje
včetně přílohy MAXIMUS (18, 19 a 20), který opět přinesl spoustu zajímavých informací o sběratelství CM z
minulosti i současnosti. Kolega Kancnýř dál úspěšně
řídí blog o maximafilatelii; publikoval rovných 100
článků!
Členská základna měla k 31. 12. 2013 již 43 členů,
z toho 3 zahraniční, což je údaj pozitivní, i když se v
průběhu roku několik členů ze sekce odhlásilo, ale získali jsme také 5 nových aktivních členů. Jednotliví
členové pracují převážně individuálně, ale na některých
akcích KF a SSČSZ (jde převážně o inaugurace nových známek) se někteří již pravidelně setkáváme nejen s cílem vytvořit nové CM.
V roce 2013 se nikdo ze sekce nezúčastnil exponátem žádné filatelistické výstavy. Bohužel organizátoři
některých výstav ani třídu maximafilatelie neotevřeli.
V uplynulém roce členové sekce vytvořili kombinace
CM z 37 nových známek emisního plánu, který čítal 41
známek. Využito bylo celých 90 % vydaných známek,
kromě propagačních Tankuj levněji a 20 let České
pošty. Vzniklo i několik CM k vlastním známkám a několik CM se staršími známkami v rámci archivace
aktuálních příležitostných razítek toho roku. Z tohoto
pohledu jde tedy o maximální tvůrčí využití. Opět jsme
se zúčastnili mezinárodní soutěže FIP o nejhezčí
maxikartu. Tentokrát jsme se umístili na 12. místě, ale
při skutečnosti, že se volí ze šedesáti států světa, je to
slušné umístění. Nyní očekáváme, jak se umístíme za
rok 2012 s CM Dívka s dlouhými vlasy od Kamila
Lhotáka. V roce 2013 jsme nepublikovali v žádném
časopisu, zato předseda sekce Josef Fronc přednesl
přednášku o maximafilatelii jako specializovaném
oboru filatelie v Domě Portus v Praze v rámci přednáškového cyklu, který organizuje KF 00-15.
Vydavatelství Oftis Ústí nad Orlicí v čele s panem Kábrtem vydalo v roce 2013 šest CM s námětem Závišův
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Kříž, Cyril a Metoděj, Pepa Bican, Kladrubští koně a
Bible kralická. Sadu pohlednic pro tvorbu CM vydala
agentura Progres partners advertising u příležitosti
velerhu Sběratel. Jednalo se o pohlednice s motivy
historických vozů Škoda autora Zapadlíka a pohlednici
Franz Kafka. Naše sekce vydala 11 CM (Ivan Strnad,
EUROPA balíkový vůz, Zlatá bula sicilská – nejhezčí
známka dvacetiletí, Motocykl Böhmerland, MS ve
vodním slalomu, Marta Pavlisová, 200. výročí bitvy u Lipska, Bibli kralickou, Umění Piranesi a Švabinský, z výplatních Krteček). PostFila vydala tradiční CM k emisi
Ochrana přírody – Karlštejnsko a 4 historické dopravní
prostředky. Pohlednice byly opět ve volném prodeji,
známky Karlštejnska byly oraženy příležitostnými razítky.
Ostatní CM byly vytvořeny individuálně našimi členy.
Mám-li tedy shrnout výsledky uplynulého roku, konstatuji stabilizaci, důležitou pro činnost jakékoli sekce.
Noví zájemci o sbírání a tvorbu CM se mohou přihlásit na adrese: fronc@cbox.cz
Josef Fronc, vedoucí Sekce CM SČF

Pro více informací navštivte naše stránky na:

www.cartesmaximum.blogspot.cz
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ZE ŽIVOTA KLUBŮ A ODBORNÝCH SPOLEČNOSTÍ
Na tomto místě považuji za potřebné zdůraznit nejméně dvě okolnosti, které jdou nad rámec korektní a
vzájemně prospěšné spolupráce našich národních
organizací filatelistů. Tou první je skutečnost, že přes
počáteční rozpad sekce sběratelů perfinů v roce 1993
k sobě našly obě části, česká a slovenská, opět cestu
a formou společného časopisu spolupracují už 10 let.
A tou druhou, a to je nutné zvlášť vyzdvihnout – v
rámci našich národních organizací jsme, pokud je mi
známo, jediní, kdo tímto způsobem dlouhodobě spolupracují. Tak na další společnou cestu, kamarádi „děravých“ známek!
Za Společnost sběratelů perfinů Vladislav Beneš

Dvě výročí Společnosti sběratelů perfinů
Na sklonku roku 2013 a v roce 2014 si Společnost
sběratelů perfinů připoměla, respektive letos připomene, dvě výročí. Tím prvním, které teprve nastane
v červnu tohoto roku, bude 40 let od vydání prvního
čísla zpravodaje PERFINY. Vyšlo v červnu 1974 v
rozsahu 2 strany A4. Zpravodaj redigoval Vojtěch Maxa
a vydával ho KF 00-65 Kovoprojekta Praha (dnes
Apollofila). V letech 1974-76 vycházel zpravodaj ve
formátu A4 a byl rozmnožován na cyklostylu, od roku
1977 byl vydáván v praktičtějším fomátu A5. V roce
1974 bylo vydáno 5 čísel, 1975-76 pak po 10 (!) číslech
ročně. V pozdějších letech původní periodicita poklesla z 10 na 6 čísel ročně, ale v rozsahu 12 až 16
stran. Ještě později pak zpravodaj vycházel 3 – 4x
ročně. Vojtěch Maxa redigoval zpravodaj až do r. 1988.
Po jeho úmrtí v březnu 1989 se zpravodaje ujal Vladimír
Münzberger a vedl jej do roku 1991. Mezi lety 1991-97
přestal zpravodaj vycházet, což souviselo mj. se státoprávními změnami v roce 1993. Za dobu od roku 1974
do roku 1991 bylo vydáno celkem 127 čísel.
Druhým je 10. výročí společného zpravodaje. Tiše a
téměř nepozorovaně na konci roku 2013 uběhlo 10 let
vzájemné spolupráce české Společnosti sběratelů
perfinů a slovenské Skupiny zberatelov perfinov. Po
rozdělení republiky v roce 1993 se rozdělila i do té
doby společná sekce sběratelů perfinů a obě části
kráčely dále svou cestou. Česká část několik let stagnovala a činnost obnovila koncem roku 1997. Od roku
1998 začal vycházet zpravodaj PERFINY, a to 3 – 4 čísla
ročně. Slovenští kolegové vydávali svůj PERFIN pravidelně, 4x ročně. Po vzájemné dohodě dostávali členové z České republiky slovenský zpravodaj, členové
ze Slovenska český.
Po několika málo letech si vedení obou společností
uvědomila, že tato situace je poněkud neekonomická,
a začala se rodit myšlenka na společný zpravodaj.
Původní slovenský PERFIN i český PERFINY mívaly
čísla o 16, málokdy o 20 stranách. V létě 2003 se v
Piešťanech uskutečnilo jednání o vydávání jen jednoho
společného časopisu. Jednání se za českou stranu
zúčastnili František Straka a Vladislav Beneš, za
slovenskou stranu Ján Marenčík, Tichomír Kotek a Július Píša. Bylo dohodnuto vydávat pravidelně 4 čísla
ročně, v rozsahu 24 – 32 stran, a pevné pořadí: čísla 1
a 3 připraví česká redakce, čísla 2 a 4 slovenská
redakce. Za léta 2004-14 vyšlo celkem 40 čísel o celkovém rozsahu více než 1000 stran. Poslední vydané
číslo 4/2013 je už 186. číslem od začátku v roce 1974.

Výroční setkání v Hradci Králové
Pravidelné výroční setkání zástupců klubů filatelistů,
spolupracujících ve východočeském Sdružení, se
konalo 30. 11. 2013 v Hradci Králové. Za SČF se
zúčastnil předseda W. Müller, tajemník J. Maleček a
předseda revizní komise V. Beneš. Českou poštu, s. p.
zastupoval ředitel odboru známkové tvorby ČP, s. p.,
Ing. Břetislav Janík.
Z pozvaných 31 KF bylo zastoupeno jedním nebo
více členy celkem 22 klubů. Za řízení Ing. Vladimíra
Chládka vystoupili postupně všichni pozvaní. Ing.
Müller pohovořil mimo jiné i o přípravě nových stanov
a vyzval kluby k podávání návrhů a připomínek. Popis
nového umístění sekretariátu do Opletalovy č. 29. doplnil Mgr. Maleček. Jeho umístění je nyní pro mimopražské návštěvníky dostupnější. Ing. Janík seznámil
s postavením podniku Česká pošta, s.p. a s problematikou vydávání jednotlivých druhů poštovních známek,
včetně tzv. vlastních známek, které jsou výhradním
majetkem jejich objednatele.
V rozpravě vystoupil pardubický Miloslav Kalabza s
fundovanou informací o stavu mládežnické filatelie ve
zdejší oblasti i v celé republice. Zástupce KF 05-23
Chlumec nad Cidlinou hlásil jako jediný přírůstek členů.
Delegát KF 01-71 Brandýs nad Orlicí kriticky poukázal
na skutečnost, že na FDC jsou pražská razítka a ne domicil, vážící se k místu, které má přímý vztah ke známce. Ing Zelený hovořil o nevhodné aktivitě některých
klubů, neboť např. k připomenutí výročí stačí jedna věc
(apost, razítko, dopisnice, atd.), navíc připomínat by se
měla jenom „kulatá“ výročí. Stěžujeme si, že pošta vydává mnoho materiálů, a sami to děláme také. Dr.
Pešek z KF 05-78 Svitavy seznámil se zaměřením a přípravou výstavy SVITAVY 2014. Ing. Fencl z KF 05-11
Vysoké Mýto informoval přítomné o česko-slovenských
vztazích, o své účastí na výstavě v Nitře a o svojí
přednášce v Plzni k jubileu sovětské kosmonautky
Valentiny Vladimirovny Těreškovové.
-Šc- (podle zápisu organizátorů)
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