
ZPRAVODAJ SVAZU ČESKÝCH FILATELISTŮ Číslo 3/2014

Proběhl 41. ročník Filatelistické olympiády
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Výstava poštovních známek SVITAVY 2014
Záštitu nad výstavou převzal Svaz českých filatelistů,

Pardubický kraj a město Svitavy. Slavnostně bude za-
hájena ve čtvrtek 25. 9. 2014 v 10 hodin dopoledne
vernisáží v budově Městského muzea a galerie na Má-
chově aleji č.1. Potrvá do neděle 28. září. Návštěvníci
budou mít možnost shlédnout celkem 76 filatelistických
expo nátů a dalších 6 exponátů z oblasti filatelistické
literatury. Bude to prezentace 56 vystavovatelů, kteří za-
plní 224 výstavních ploch. Celá akce bude doplněna
bohatým programem, s výstavou obsahově i tematicky
propojeným. Filatelis tické akce se podařilo soustředit
do tří ob jektů, které spolu téměř sousedí, což jistě
návštěv níci ocení.

V rámci doprovod ného programu bude organizátory
z Klubu filatelistů 05-78 nainstalována výstava Poš -
tovního muzea v Praze s názvem Pošta za Velké války.
Sou časně budou moci návštěvníci shlédnout i výstavu
známého  českého malíře a ilustrátora, akade mic ké ho
malíře Adolfa Bor na, s názvem: Adolf Born aneb Jak
vzniká poštovní známka. Třetí akcí bude výstava Svitav-
ská pošta, jejímž autorem je známý svitavský filatelista
MUDr. Petr Třeštík. V pátek a v sobotu zde budou pří -
tomny i pracovnice pražské Postfily, aby pro přítomné
připravily příjemné překvapení v podobě možnosti
zhotovení tzv. známek s perso nalizovaným kuponem.
Ve stejném objektu si budou moci návštěvníci po celou
dobu výstavy nechat orazítkovat své filatelistické zá-
silky příležitostným razítkem a opatřit speciální R-ná -
lepkou. K zakoupení budou i všechny filatelistické
mate riály vydané k výstavě Svitavy 2014: obrázková
dopisnice „A“ s pří tis kem výstavy, známka s přítiskem
na kuponu a devítibloky třídy „V“. Vše si mohou zájem -
ci nechat podepsat od autorů námětů na autogra -
miádě, plá no vané na sobotu od 14 hod. Organizátoři
výstavy nezapomněli ani na nejmenší návštěv níky, pro
které připravili zázemí s dětskou poštou. Po celou
dobu výstavy zde budou rovněž umístěny práce dětí z

místních základních škol, vzniklé na základě vyhlá še -
ného tématu: Návrh poštovní známky. Pokud to počasí
dovolí, bude na pátek a sobotu připravena pro zá-
jemce i propagační jízda hi storického kočáru měs tem.
Své stano viš tě bude mít u zad ního traktu muzea.

V protější budově, dominantě města Svi tavy, v Otten -
dorferově knihovně, budou umí stěny v nesoutěžní třídě
exponáty z ob lasti esperanta. V Ottendorferově knihovně
je totiž umístěno Muzeum esperanta, jediné svého druhu
v České republice. V prostorách tohoto objektu se také
v sobotu od 17 hod. uskuteční palmáre - slavnostní vy-
hlášení výsledků výstavy. 

Třetím objektem, ležícím v těsné blízkosti obou výše
zmíněných, je multikulturní centrum Fabrika (Wolke rova
alej 92/18). V jeho prostorách proběhne v sobotu 27. 9.
2014 od 8 do 15 hodin celostátní burza poš tovních
známek, sem budou umístěny i další doprovodné akce
výstavy. V prostorách Fabriky se v sobotu 27. 9. 2014
uskuteční odborné přednášky s filatelistickou tematikou,
rozdělené do dopoledního bloku se začátkem v 10 ho -
din a odpoledního se začátkem ve 14.30 hodin. Své se-
tkání do těchto prostor naplánovali na sobotu i členové
Olympsportu – České asociace pro olympijskou a spor -
tovní filatelii.

Vstupné na výstavu (a zároveň do celého muzea) bu -
de činit 60,- Kč, přičemž členové SČF a Klubu FILATELIE
budou mít při vstupu 50 % slevu a mládež do 18 let, se-
nioři nad 70 let a ženy budou platit jednotné vstupné 40,-
Kč. Výstava bude otevřena ve čtvrtek 25. 9. 2014 verni -
sáží od 10 hod., dále pak v pátek a v sobotu vždy od 9
do 19 hod a v neděli 28. 9. 2014 od 9 do 14 hodin.

Dr. Miloš Pešek – předseda KF 05-78 Svitavy
Pozn. red.: Jednu ze sobotních přednášek bude mít i
předseda Komise znalců SČF Dr. F. Beneš, po jejímž
skončení (cca v 15,30 hod.) bude zájemcům poskyto -
vat bezplatné konzultace k pravosti známek. Kromě to -
ho město Svitavy pořádá v sobotu Svatováclavské slav -
nosti na náměstí v bezprostředním sousedství výstavy.

ÉDITORIAL
Vážení přátelé,

že jsou úvodníky soudobých tištěných periodik ve svém záhlaví
provázeny fotografií šéfredaktora, jsme si vysvětlili již v některém z
předchozích čísel INFOR MACÍ. Dnes tuto tradici rádi porušujeme a
dáváme do záhlaví hned tři osoby! Ta sympatická dvojice vpravo od
vedoucího redaktora jsou manželé Pelíškovi – paní Petra a pan Ol-
dřich, kteří spolu s kolegy Špatným, Töpferem, Okáčem, Vávrou a
dalšími byli duší letoš ního finále 41. ročníku Filatelistické olympiády
mládeže v Plzni. Pan Pelíšek vede už patnáct let Kroužek mladých
filatelistů (KMF 53-14 Plzeň) a bude na říj novém předsednictvu na-
vržen na vyznamenání Stříbrným odznakem SČF.

Olympiáda se vydařila. O takovém množství spon zorů, jaké si organizátoři dokázali zajistit, se zkušeným cen-
trálním funkcionářům zatím jenom snilo. Aktivita, činorodost a zápal pro věc vykonaly své. Jistě se shodneme
na tom, že to jsou vlastnosti, které by měly být vlastní každému, kdo bude na příští valné hromadě v roce 2015
kandidovat do čelných funkcí ve Svazu českých filatelistů. Na věku vcelku nezáleží, ten sám o sobě ještě není
zárukou potřebných výsledků. Je třeba propojit generace. Možnost zastávat jakoukoli funkci v našem spolkovém
životě musí mít každý, kdo ji chce vykonávat a má pro ni schopnosti, prokázané dosavadní prací. Máme mnoho
kvalitních členů, ovšem ne každý je ochoten omezit svoji sběratelskou činnost a věnovat svůj volný čas
funkcionaření, mnohdy dosti nevděčnému. Řada zkušených sběratelů stojí mimo SČF; buď že je nikdo neoslovil,
nebo je odradily ně které záporné zkušenosti z minulosti. Ostatně, napište nám, co si o těchto problémech myslíte?

Josef Šolc, šéfredaktor Informací SČF
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MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA V PAŘÍŽI

ZPRÁVY SEKRETARIÁTU SČF

SLOVO TAJEMNÍKA SČF

Vážení přátelé,
blíží se podzim, a tedy snad opět budeme mít více času na filatelii a na vzájemná přátel-

ská setkání. Po veletrhu Sběratel nás v nejbližších dnech čeká další významná akce, vý-
stava ve Svitavách. Věřím, že její nabitý program i vystavené exponáty vás budou do-
statečně motivovat k její návštěvě, takže stejně jako po úspěšné Filatelistické olympiádě,
budeme moci i v tomto případě říct, že to byla další úspěšná akce. Podle mých informací
pro to pořadatelé dělají, co je v jejich silách.

Protože stále dostáváme připomínky k adresáři SČF, který je zveřejněn na internetu, bylo
by vhodné, kdybyste překontrolovali současný stav a uvedli správnou kontaktní adresu

vašeho KF. Zvažte také, zda byste nemohli uveřejnit i mailovou adresu některého z vašich členů, abychom vás
mohli informovat rychleji než doposud, kdy zasíláme zprávy poštou.

Pokud si nevyzvednete prémiové tisky v sekretariátu SČF nebo Sběrateli, bude vám, z rozhodnutí výkonného
výboru SČF, účtováno poštovné, které můžete uhradit v platných českých poštovních známkách. Balení většího
počtu prémiových tisků velice zatěžuje sekretariát, protože každá zásilka musí být ochráněna proti poškození
v poštovním provozu.

Podzimní schůze předsednictva SČF projedná a zajistí rozsáhlou diskuzi v klubech filatelistů k novelizaci Stanov
SČF a zahájí předvolební kampaň pro valnou hromadu, která zvolí nové orgány na příští období. Valná hromada
se bude konat 21. listopadu 2015 v Praze. Ve stejném roce oslavíme 50. výročí založení SČF a SČSF. Česká
pošta, s. p. vydá k tomuto výročí oficiální dopisnici. Některé kluby již dnes připravují k tomuto výročí propagační
výstavy, např. jindřichohradečtí filatelisté.

Srdečně vás zdraví                                                                             Mgr. Jaroslav Maleček, tajemník SČF

Salon Planete timbres - Paris 2014
Ve dnech 14.- 22. června se konala v Paříži mezi-

národní výstava známek Salon Planete timbres -
Paris 2014, spojená s francouzskou národní výstavou,
v krásném prostředí výstavních pavilonů botanické za-
hrady Parc floral.

Výstavy se zúčastnili vystavovatelé z 33 zemí. Ote -
vřeny byly pouze výstavní třídy poštovní historie, tema -
tické filatelie, aerofilatelie a otevřená třída. Ve třídě
poštovní historie získal JUDr. Miloš Červinka za rozší -
řený osmirámový exponát s názvem Historie poštov -
ního provozu v Děčínském okresu, zlatou medaili (90
bodů). Lze jen pogratulovat vystavovateli, že se mu
povedlo kvalitou poštovního materiálu přesvědčit jury
a obhájit zlatou medaili i po rozšíření exponátu. Nebývá
to pravidlem.

Bohužel kvalitní exponát MVDr. Václava Svobody
Speciální studie známek TGM v období 1918-1939,
nebyl jury ve třídě poštovní historie přijat k hod no cení
se sdělením, že jde o exponát třídy tradiční fila telie, a
ta nebyla na výstavě otevřena.

Určitě nejlepší exponát ve třídě poštovní historie měl
Michel Chovet z Francie s první řeckou emisí známek
Velká hlava Herma na mezinárodní kurýrní poště v
letech 1861-1882. Získal Velkou zlatou medaili a Grand
prix výstavy (96 bodů). Ve třídě aerofilatelie švýcarský
exponát Edmonda Martina Švýcarská letecká pošta zí-
skal zlatou medaili (91 bodů).

Výstava byla skvěle uspořádána. Měla patronaci FIP,
FEPA a Francouzské asociace filatelistů plus velkou
podporu francouzské LA POSTE. Rovněž měla velkou
návštěvnost dětí ze škol. Mohly sledovat nejen tisk vý-
stavního aršíku, ale i zúčastnit se mnoha vědomostních
soutěží. Každé dítě obdrželo propagační tašku od
Francouzské pošty a obálku se známkami.

Václav Kopecký, národní komisař výstavy

Z naší svazové knihovny
V těchto dnech jsme zakoupili do knihovny katalogy

Michel-Nordafrika 2014, Deutschland-Spezial 2014 - 2
díly (do roku 1945 a od roku 1945). V současné době
máme objednaný katalog Ostafrika 2014.

Rovněž je k dispozici nový katalog Slovenska 1993-
2012. Na četné dotazy našich členů sdělujeme, že po-
slední katalog České republiky z nakladatelství POFIS
je do roku 2011.

Jak jste mohli zjistit, vydávané katalogy jsou velmi
kvalitní, avšak s kvalitou stoupá i jejich cena. Z toho
důvodu jsme nuceni zvýšit u katalogů Michel půjčovné
ze 2,- Kč za den na 5,- Kč, a to od září 2014. U
ostatních materiálů z knihovny zůstává půjčovné v do-
savadní výši. Půjčovné se platí i v případě, že jsou ka -
talogy zapůjčeny ke studiu do zasedací místnosti.

Naděžda Hanzlová
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FILATELIE MLÁDEŽE

Ve dnech 6. 6. – 7. 6. 2014 se v Plzni uskutečnilo
celostátní kolo Filatelistické olympiády (FO) za účasti
28 mla dých filatelistů a jejich vedoucích z celé České
republiky.

Účastníci se sešli v pátek po poledni v Salesián-
ském středisku v Plzni, kde celá akce probíhala. Na za-
čátek byla na programu návštěva Techmánie. Nejdříve
jsme shlédli program v 3D Planetáriu a pak jsme měli
dost času na prohlídku a vyzkoušení nejrůznějších
experimentů a na seznámení se s principy mnoha
různých zařízení, se kterými se setkáváme kolem nás.
Myslím, že všichni byli prostředím a exponáty v Tech -
mánii příjemně překvapeni a dobře se pobavili.

Po návratu do Salesiánského střediska nás čekala
večeře a volný program. Pro děti byly připraveny různé
hry včetně stolního fotbalu a ping pongu. Paní Pelí-
šková pro nás ještě připravila malou exkursi po pro-
storách střediska a seznámila nás i s jeho historií.

V sobotu ráno začala
soutěž finále FO. Děti nej-
dříve odpovídaly na otázky
filatelis tického testu a poté
měly vymezený čas pro
přípravu miniexponátů na
dané téma. Tím byly letos
„Sportovní discipliny zim -
ních olympiád“. Když děti
skončily, nastoupila jury,
která pečlivě hodnotila

všechny předložené exponáty. Rozhodně to nebylo
snadné, úroveň listů byla dost různorodá. Některé byly
skutečně pěkné a mohly by být klidně součástí vý-
stavního exponátu. Jiné však trpěly všemi možnými ne-
dostatky, od ne vhod ného využití plochy listu až po
špatné tematické zpracování a problémy s českým
jazykem (známky umístěné na okraji a uprostřed listu
prázdná místa, text napsaný málem až přes okraj listu,
gramatické chyby, listy pouze s nalepenými známkami
bez textu apod.). Je vidět, že mnozí jsou začátečníci a
pokud budou chtít uspět třeba na nějaké výstavě,
budou se toho muset ještě hodně naučit. Právě to
však je cílem filatelistické olympiády. Tato soutěž slouží
k tomu, aby se mladí sběratelé naučili vše potřebné, zí-
skali základní odborné znalosti z filatelie i praktické do-
vednosti a nakonec aby dokázali samostatně vytvořit
filatelistický exponát podle všech pravidel.

Po obědě pak následovalo slavnostní vyhlášení vý-
sledků, předání diplo -
mů a odměn, rozlou -
čení a cesta domů.

Na závěr musím po-
děkovat všem organi -
zá torům finále FO a
především manželům
Pelíškovým, kteří vše
perfektně zajistili a
vzorně se o nás starali.

Celá akce probíhala v pří-
jemném a klidném prostředí
ke spokojenosti všech účast -
níků. A poděkovat musím také
všem sponzorům, bez nichž
se podobné akce uspořádat
nedají. 

Pořadatelé: Salesiánské
středisko mládeže – dům dětí
a mládeže Plzeň, Svaz čes -
kých filatelistů, Komise mláde -
že SČF, KMF 53-14 Plzeň

Hlavní partneři: Plzeň – Evropské hlavní město
kultury 2015, Ministerstvo kultury, Plzeňský kraj, Na-
dace 700 let města Plzně, Techmania Science Center

Partneři: Česká pošta, Filas, Burda Auction, Filatelie
Pěnkava, Ludvík Pytlíček, Bonaparte – Martin Trik,
Razítka Král, Liman Sport, sos print, vladaweb.cz

Akce proběhla pod záštitou primátora města Plzně
Mgr. Martina Baxy

Zdeněk Töpfer, předseda KM SČ

Finále Filatelistické olympiády v Plzni

Jméno a příjmení Oblast Pořadí
Kategorie Z
MUDRYCHOVÁ Lea JM 1.
ERBANOVÁ Helena VČ 2.
BANKOVÁ Dominika VČ 3.
VAŇKOVÁ Adéla VČ 4.
SOUKUPOVÁ Ester Anna J-ZČ 5.
LIŠKA Florian J-ZČ 6.
KONEČNÝ Petr SM 7.
HÁTRIK Adam PH 8.
TŮMA Martin JM 9.
KUCHAŘ Daniel JM 10.
LUKŠA Radek SM 11.
Kategorie A
ZÁBOJNÍK Vojtěch JM 1.
HÁTRIKOVÁ Martina PH 2.
SEDLÁKOVÁ Michaela JM 3.
LIŠKA Vojtěch J-ZČ 4.
SOUKUP Daniel Jan J-ZČ 5.
FARSKÝ Lukáš VČ 6.
ŘEŽÁBKOVÁ Nikola SM 7.
BĚLUNEK Daniel SM 8.
Kategorie B
SOUKUP Samuel J-ZČ 1.
PRUSÍK Tomáš J-ZČ 2.
VATSYK Valerij PH 3.
KUCHAŘ Lukáš JM 4.
Kategorie C
SOUKUPOVÁ Sára J-ZČ 1.
ŠTEFKA Ladislav JM 2.
ONDREJKOVÁ Pavlína JM 3.
SOUKUPOVÁ Gabriela J-ZČ 4.
BEČIČKA Petr VČ 5.

A jak to dopadlo? Tady je pořadí:
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Propagační výstavka KF 05-85

NÁŠ ROZHOVOR

MVDr. Václav Svoboda,
předseda klubu filatelistů v
Chomutově a člen
předsednictva SČF, má v sou -
čas nosti plnou hlavu starostí
s připravovanou výstavou v
příštím roce. Položili jsme mu
několik otázek, které mohou
členskou základnu zajímat, a
poučit i případné zájemce o

pořádání obdobných výstav v dalších letech.
Kolikátou výstavou v Chomutově bude VI. výsta -

va Euroregia Egrensis Chomutov 2015?
„Pořádání výstav v Chomutově má poměrně dlouhou

tradici, sahající do druhé poloviny minulého století,
konkrétně do roku 1970. Tehdy byla v našem městě
uspořádána Krajská výstava Chomutov 1970. Tvořilo ji
223 výstavních ploch. Cenu výstavy získal ing. Jakubec
v národní třídě. Poté následovala Oblastní výstava
1975 a po ní zatím naše největší výstava ČSSR – SSSR
1977, s podtitulem 50. výročí VŘSR. Pro mladší čtenáře
je třeba vysvětlit, že zkratka znamenala Velká říjnová
socialistická revoluce. A tak jsme měli nad přípravou
výstavy dohled ze všech stran. Přes různé těžkosti s
obsahem výstavy a s domácími i zahraničními dele -
gacemi všeho druhu dopadla výstava úspěšně. Ne-
mohu než s uznáním vzpomenout na ing. Jana Bohda -
neckého, v té době hospodáře našeho klubu a tajem -
níka výstavy. Ač byl v té době již v požehnaném věku,
byl duší celé výstavy a jejím neúnavným motorem.
Poslední výstavou, uspořádanou v Chomutově, byla
oblastní výstava mládeže v roce 1982. Vzpomínám si,
že se jí zúčastnilo 35 exponátů na 36 výstavních plo-
chách. Takže počítám-li dobře, bude to v příštím roce
už pátá výstava.“

Nabízí se otázka, jak máte promyšlenu propagaci
výstavy v sousedním Německu?

„Jakmile bylo rozhodnuto o pořádání výstavy,
předseda SČF kontaktoval předsedu německého
svazu BDPh. Německým svazem byl jmenován národ -
ní komisař, kterým je pan Bleschmidt. Jednáním z naší
strany byl pověřen pan Čarný z karlovarského klubu,
který na přípravě výstavy spolupracuje a je členem vý-
stavního výboru. Jmenovaní se sešli a projednali po-
třebné. Prostřednictvím národního komisaře byla již
otištěna příslušná anonce v německém filatelistickém
tisku.“

V SČF se potýkáme s úbytkem členů a tím i s
úbytkem financí, které jsou pro každou činnost ne-
zbytné. Co jste v tomto směru v organizačním vý-
boru vymysleli?

„S odborem školství našeho městského úřadu máme
již vyjednáno, že jeden den věnujeme především
školám a také hromadným návštěvám. Protože konání
výstavy připadá i na 8. května 2015, což bude svátek,
prodloužili jsme po dohodě konání výstavy o jeden
den; tedy zahájení na středu 6. května a ve čtvrtek 7.

S Václavem Svobodou o CHOMUTOVU 2015
května budou přicházet školní a společné výpravy.“

Pamětníci vidí, jak se u nás v posledních deseti -
letích  dramaticky změnily podmínky pro organizo -
vanou filatelii. Dostali jsme se v nich prakticky na
pořádání jedné velké výstavy poštovních známek
ročně. Dá se tedy předpokládat velký zájem vy-
stavovatelů o uplatnění svého exponátu. Jak se to
zatím projevuje u vás?

„Informace o naší výstavě už jsou mezi filatelistickou
veřejností. My nyní usilovně pracujeme na Bulletinu č.1.
Tam budou základní informace o výstavě, výstavní
propozice, výstavní pořádek i přihláška exponátu.
Bulletin bude dvojjazyčný, a tedy použitelný na obou
stranách hranice. Rovněž všechny informace uveřej -
níme na webových stránkách Svazu českých filatelistů.
Několik našich filatelistů, majících zájem o vystavení,
nám již napsalo. Je to například pan Radosta s vý-
borným exponátem Velké Británie nebo pan Dražan s
některým ze svých špičkových exponátů.“

A na závěr – co byste chtěl vzkázat našim čtenářům?
„Předně bych chtěl srdečně pozvat vystavovatele k

účasti na naší výstavě v příštím roce. Výstavy, pro
kterou jsou zajištěny nadstandartní prostory a stejně
nadstandartní spolupráce s magistrátem města Cho -
mu tova, neboť záštitu nad ní převzal primátor města a
ve výstavním výboru je pracovník magistrátu ve funkci
koordinátora. Věřím, že nám celková příznivá atmo-
sféra i dobří spolupracovníci vydrží až do odeslání po-
sledního exponátu a vrácení výstavního zařízení. A
čtenářům INFORMACÍ SČF vzkazuji: Přijeďte do
Chomutova, těšíme se na Vás!“

Rozmlouval: Josef Šolc

Ve dnech 9.-10. srpna 2014 se konala v rámci
svatovavřinecké pouti v Novém Bydžově výstava Za-
hrada Josefa Verfla.

Již desátou účastí na této výstavě se prezentoval i
Klub filatelistů z Nového Bydžova. Na dvaceti rámech
a deseti stolech předvedli návštěvníkům ukázky ze
svých sbírek poštovních známek a starých pohlednic
Nového Bydžova. Mnozí Bydžováci, kteří navštívili
naši výstavu, vzpomínali na mladá léta, která se jim
znovu vybavila při prohlídce starých pohlednic. U vy-
stavených známek pak obdivovali preciznost rytin če-
skoslovenských a českých známek. Filatelisty mezi
návštěvníky, kterých bylo letos 550 – tedy o něco
méně než minulý rok, zaujaly fragmenty speciali zo -
vaných sbírek známek Československa i cizích států.
Mladší návštěvníky zase více zajímaly vystavené
náměty na známkách z historie olympijských her či
kosmonautiky.

Již dnes se těšíme na výstavu v příštím roce a věříme,
že ještě více návštěvníků si najde cestu k nám
filatelistům.

Jiří Šilhan - jednatel KF Nový Bydžov
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BURZY

SETKÁNÍ

PONDÌLÍ
Praha 9 - Prosek, Jablonecká 322, 1. p.

Liché pondělí (18 – 20 h).

STØEDA
Praha 10 - Strašnice, KF 00-10 Kotva,

KD Barikádníků (15,30 – 18,30 h).

ČTVRTEK
Trnava, Kalokagatia CVČ, Strelecká 1 (16

– 17,30 h).
Praha 1, Klub českých filatelistů, Ople-

talova 29, 3. p./311 - Aukce známek
zámoří a Evropy. Každý 1. a 3. čtvrtek v
měsíci (od 17 h), prohlídka materiálů
15,30 h.

SOBOTA
Brno, KF A. Muchy, 4. 10. - Celostátní

burza známek a pohlednic. Klub MK,
Vlhká 21 (8 - 12 h).

Brno, Kometa Pub, Kounicova 20.
Klubová aukce. Poslední sobota v
měsíci (od 8 h) vyjma 4. 10.

Jihlava, KF 06-40 Vysočina, 13. 12. –
Celostátní setkání sběratelů. Dům kul-
tury, Tolstého 2 (7 – 12 h).

Kolín, radnice na náměstí. Druhá sobota
v měsíci (7,30 - 12 h).

Liberec 13, KF 04-01, sál restaurace U
Košků, Vrchlického 50. Druhá sobota v
měsíci (7 – 10 h).

Malacky, KF 52-32, 20. 9., 13. 12. – Podz-
imní a zimní sběratelská burza, všechny
sběratelské obory. Školní jídelna ZŠ Dr.
Dérera, ul. gen. M. R. Štefánika 7 (8 - 12
hodin).

Ostrava – Vítkovice, KF 07-11, 6leté
gym názium, U Haldy 18 (zastávka
Morav ská), Hrabůvka (7 - 10 h).

Pardubice, 15. 11. – Celostátní výměnná
schůzka. KD Dukla (6,30 – 11,30 h).

Plzeň – Lochotín, KF 03-13, 14. 6. - Areál
SŠD/SOUD, Karlovarská třída 99 (8,30
– 10,30 h).

Strakonice, KF 02-2, 27. 9. – Burza.
Restaurace Sokolovna (7,30 – 10,30 h). 

Tábor, KF 02-3, Dům armády, Kyjevská
ul. Každá 4. sobota v měsíci (8 - 11 h).

Trutnov, KF 05-76, 13. 9., 11. 10., 8. 11.,
13. 12. – Městský úřad, malý sál, Slo-
vanské nám. 165 (8 – 11 h).

Turnov, KF 05-13, 27. 9., 6. 12.. – Burza
sběratelů známek, mincí a pohlednic.
Kulturní centrum Střelnice Turnov (8,30
– 11 h).

Zohor, 28. 6. – Burza – střetnutí sběratelů
všech oborů. Kulturní dům (8 – 12 h).

NEDĚLE
Bechyně, KF 02-25, Hotel Jupiter,

Libušina třída (9 – 11,30 h).
Bratislava, jídelna Studentského domo-

va, Dobrovičova 14 (8 – 12 h).

Česká Třebová, KF 05-7, restaurace
Javorka. Čtvrtek (17 – 19 h).

Děčín 4, Klub seniorů, Bezručova ul.
Neděle (9 – 10 h).

Domažlice, KF 03-001, Pension Viola.
Pondělí (19 – 21 h) vyjma svátku.

Dvůr Králové n. Labem, restaurace U
Hlaváčků. Čtvrtek (17,30 - 20 h).

Frýdek – Místek 1, KF 07-12, klub
důchodců, Sadova 604–6. Každé 2. a 4.
úterý v měsíci (16 - 18 h).

Frýdek – Místek 2, KF 07-09, restaurace
Lidový dům, ul. F. Čejky 450. Čtvrtek (16
- 18 h) vyjma svátku.

Frýdlant nad Ostravicí, KF 07-38, ZŠ T.
G. Masaryka, Janáčkova ul. Sudý pátek
(16 – 18 h).

Havířov, KF 07-5, KD L. Janáčka, Dlouhá
tř. Liché pondělí (14 – 16,30 h).

Havlíčkův Brod, hotel Rozvoj, Smetano-
vo nám. Druhá středa v měsíci (15,30 –
17 h).

Hlinsko, KF 05-50, salonek restaurace
Sv. Hubert. První a třetí středa v měsíci
(18 – 19 h).

Hradec Králové, Jídelna Policie ČR, Ulri-
chovo n. 810. Neděle (7,30 – 11,30 h).

Hranice na Moravě, restaurace Archa,
Masarykovo nám. Klubová schůzka.
Druhá a 4. neděle v měsíci (9 – 11 h).

Hořovice, KF 01-67, klubovna rybářského
svazu, Anýžova ul. Druhý čtvrtek v měsíci
(18 – 20 h) a poslední neděle v měsíci (9
– 11 h).

Cheb, KF 03-002, Turistické infocentrum,
náměstí krále Jiřího. Neděle (10 – 12 h).

Chomutov 1, Středisko knihovnických a
kulturních služeb (SKKS), 1. p., č. místn.
14. Sobota (od 9 h).

Chotěšov, KF 03-49, 28. 9., 19. 10., 9. a
30. 11., 21. 12. – Restaurace Národní
dům (13,30 – 15,30 h).

Chrudim, Stará radnice, náměstí.
Poslední pondělí v měsíci (16,30 h).

Jablonec n. Nisou, učebna autoškoly
Hlavatý, Vodní 36. Neděle (9 – 11 h).

Jeseník, KF 07-06, restaurace Gemer,
nám. Svobody. Neděle (9 – 11 h).

Jihlava, KF 06-40 Vysočina, klubovna KF,
Brněnská 13. Klubové setkání filatelistů.
Lichá neděle (9 – 12 h).

Jilemnice, KF 05-041, KD, zasedací
místnost hasičského sboru. Třetí neděle
v měsíci (9 – 11 h).

Jindřichův Hradec, nádraží ČD, školicí
místnost. První a 3. neděle v měsíci
(8,30 – 10,30 h).

Jeseník, KF 07-6, Bar u Pospy, ul. V
oblouku (9 – 11 h).

Karlovy Vary, KF 03-14, ZŠ, Poštovní 19.
První a 3. sobota v měsíci (9 – 11 h).

Kaznějov, KF 03-063, Motorest. Každá
2. a 4. neděle v měsíci (od 14 h).

Česká Třebová, KF 05-7, 19. 10. -
Restaurace Kříb (od 7,30 h).

Hradec Králové, 5. 10. - Jídelna Policie
ČR, Ulrichovo nám. 810 (7,30 – 11,30
hodin).

Košice, Spolok košických filatelistov.
Masarykova 17 (8 – 12 h).

Kroměříž, KF 06-5, Dům kultury. Klubová
schůzka. Každou 1., 2. a 3. neděli v
měsíci (9 – 11 h).

Liberec, KF 04-01, zasedací místnost
ČSTV, Jablonecká ul. 88/18, naproti
sokolovně (8,30 – 11 h).

Litvínov, 19. 10. – Velká burza. Škola Hu-
manitas (8 – 11 h).

Mladá Boleslav, KF 01-1, B. Němcové
577. Neděle v sudém týdnu (9 – 11 h).

Nová Paka, P - centrum Militký (Velveta).
První neděle v měsíci (7,30 – 10,30 h).

Opava, KF 07-16, Horní náměstí 49, 4. p.
Výměnná schůzka. Neděle (9 – 11 h).

Partizánske, Centrum voľného času –
Luhy, Ul. Generála Svobodu 603/53.
Neděle (9 - 11h).

Praha 10, KČF 00-01 KD Barikádníků,
Saratovská 200/1 (7 – 10,30 h).

Přerov, Sokolovna, Brabansko 1.
Výměnná schůzka (9 – 10,30 h).

Teplice, Gymnázium čs. dobrovolců.
První neděle (na oblastní úrovni) a 3.
neděle v měsíci (8 – 11 h).

Ústí nad Orlicí, KF 05-75, 16. 11. –
Oblastní sběratelská schůzka všech
oborů. Hotel Poprad, salonek, 1. patro,
Smetanova ul. (7,30 – 11 h).

Valašské Meziříčí, KF 07-29, Klub
seniorů, Tolstého1338, vedle Městské
policie. Setkání sběratelů všech oborů.
První neděle v měsíci (7 – 10 h).

Vyškov, KF 06-7, 12. 10. – Velká
výměnná schůzka sběratelů. Besední
dům, Jana Šoupala 4, (8 – 11 h).

Vrchlabí, Gymnázium, hlavní vchod
přízemí, J. A. Komenského 586. Druhá
neděle v měsíci (8 – 11 h).

Zlín, 19. 10.  – Podzimní burza poštovních
známek a pohlednic. Dům kultury,
Gahurova 5265, (8 – 11,30 h).

KAM ZA FILATELIÍ - ZÁŘÍ - PROSINEC

Rubrika Kam za filatelií má v časopisu Filatelie už více než dvacetiletou tradici. Seznamuje čtenáře především
s akcemi pořádanými SČF, resp. jeho jednotlivými kluby, odbornými společnostmi a jejich sekcemi. V rámci spolu-
práce mezi Filatelií a SČF tuto rubriku zařazujeme čtvrtletně jako součást nebo volnou přílohu jeho Informací.

Banská Bystrica, Dom slovenského mis-
ijného hnutia, ul. Skuteckého 4. Druhá
neděle v měsíci (9 – 11 h).

Benešov, KF 01-15, 21. 9., 2., 16. a 30.
11., 14. a 28. 12. – Dům seniorů Bn. Vil-
laniho 2130, 1. patro (8,45 – 11,30 h).

Brandýs n. Labem, restaurace Popelka,
Vrábí. Druhé a 4. pondělí v měsíci
(14,30 – 17 h).

Brno, KF A. Muchy, Orlí 30. Členské
kolování. Čtvrtek (14 – 15 h) vyjma
svátku.
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Kladno, Hlavní pošta, 3. patro. Sobota (8
– 11 h) vyjma svátku.

Klášterec n. Ohří, KF 04-82, restaurace
Panoráma. Středa (17 – 19 h).

Kostelec n. O., KF 05-42, hotel Rabštejn,
Palackého n. Výměnná schůzka. První
neděle v měsíci (9 – 11 h).

Kraslice, restaurace U Rytíře. První
čtvrtek v měsíci (17 – 19 h).

Krupka, KF 04-68, restaurace U Václava,
Revoluční 16. Každá 2. a 4. neděle v
měsíci (9 – 11 h).

Krnov, Café club Románo, Zámecké n.
19. 1. a 3. neděle v měs. (10,30 – 12 h).

Levice, Dům kultury Junior. Druhá a 4.
neděle v měsíci (9 – 12 h).

Litoměřice, KF 04-14, Vrchlického 248.
Liché pondělí (od 17 h).

Litvínov, aula Scholy Humanitas. Sudé
úterý (16 – 17 h) vyjma svátku.

Lovosice, KF 04-38, Kulturní zařízení
Lovoš, ulice 8. května. Poslední čtvrtek
v měsíci (16 – 18 h).

Lučenec, KF 53-09, hotel Slovan
Lučenec, Železničná 25. Sobota (10 –
12 h).

Malacky, KF 52-32, přístavba Městského
úřadu, Radlinského 2751/1, 1. patro, č.
m. 112. Poslední čtvrtek v měsíci (17 –
18 h) vyjma 25. 12.

Martin, KF 53-05, DO Strojár, Vajanského
n. 2. Vým. schůzka. Pondělí (od 18 h).

Mělník, autokemp Mělník. Každý 3.
čtvrtek v měsíci (od 17 h).

Michalovce, ZSF, klub 54-23, Dom Mat-
ice slovenskej, Masarykova ul. 42.
Druhé pondělí v měsíci (od 17 h).

Mikulášovice, KF 04-60, hotel Ron, u
kostela. Sudá neděle (10 – 12 h).

Most, KF 04-12, zasedací místnost SBD
Krušnohor, ul. ČSA u gymnázia. Sudá
neděle (8,30 – 11 h).

Náchod, KF 05-10, mladí filatelisté,
nádraží ČD. Třetí neděle v měsíci (9,30
– 11 h).

Náchod, KF 05-10, nádraží ČD. Neděle (9
– 11 h).

Nové Mesto nad Váhom, Městské
kultúrne stredisko. Čtvrtek (18 – 19 h).

Nové Zámky, hotel Korzo – Kavárna,
Hlavné nám. Druhá a 4. neděle v měsíci
(9 - 12 h).

Nymburk, Obecní dům Kokos. Pátek (od
15 h).

Olomouc, KF 07-02 Haná. Klub seniorů,
Javoříčská 2. Každá 2. neděle v měsíci
(9 - 11 h).

Ostrava 1, KF 07-23, Společnost Senior,
Na Jízdárně 18. Každý 1. a 3. čtvrtek v
měsíci (15,30 - 17 h).

Pardubice, KF 05-100, Východočeská
skupina poštovní historie. Restaurace
Veselka. První středa v měs. (16 – 17 h).

Pelhřimov, KF 02-15, klubovna restau-
race Pražanka. Čtvrtek (16 – 17 h).

Piešťany, KF 52-01, KD Rozmarýn,
Teplická ul. Neděle (8,30 – 10,15 h).

Písek, penzion U Kloudů, Nerudova ul.
Pravidelné schůzky sběratelů KF.
Čtvrtek (15 - 17 h).

Poděbrady, KF 01-002, suterén Vily
Jarmilky, Pionýrů 208/II. Neděle (9 – 11
hodin).

Poprad, pošta Poprad 2, zasedací míst-
nost, 2. patro. Každý 1. a 3. čtvrtek v
měsíci (16 – 18 h).

Prachatice, KF 02-9, klubovna byt.
družstva, Pod Hradbami 55. Druhá
neděle (10 – 12 h).

Prostějov, restaurace Hana, Plumlovská
ul. Úterý (15,30 – 17 h) vyjma svátku.

Přerov, KF 07-18, sokolovna, Brabansko
2. Neděle (9 – 10,30 h).

Rokycany, KF 03-5, restaurace Sokolov-
na. Sudá středa (19 – 20 h).

Roudnice n. Labem, KF 04-42, KD Říp,
Husovo nám. 58. Druhé pondělí v
měsíci (17 – 19 h).

Rožnov p. Radhoštěm, Středisko
volného času, pavilon B u ZŠ Pod
Skalkou. Výměnné schůzky KF při SVČ
(dospělí i mládež). Každý sudý týden -
čtvrtek (18 – 20 h).

Rychnov n. Kněžnou, KF 05-12, hospo-
da v hotelu Havel, Staré náměstí. Druhá
neděle v měsíci (od 10 h).

Sokolov, KF 03-8, Městský dům kultury
(malý sál), nám. Budovatelů. Druhá a 3.
neděle v měsíci (9 – 10,30 h).

Strakonice, KF 02-2, restaurace Jiskra.
Neděle (9 – 12 h).

Svitavy, KF 05-78, restaurace Astra (u
autobusového nádraží). Druhá a 4.
neděle v měsíci (9 – 11,30 h). 

Telč, KF 06-29, Klub důchodců, Poliklini-
ka, Masarykova 330. Druhá neděle v
měsíci (9 – 11 h).

Trenčín, KF 52-10, Kultúrne stredisko, Dl-
hé hony. Neděle (9 – 11 h) vyjma svátku.

Trnava, KF Tirnavia, sborová síň evan-
gelické církve, náměstí SNP 7. Čtvrtek
(16 – 17,30 h) vyjma svátku.

Třebíč, KF 06-3, FORUM, Masarykovo
nám. 12. Pondělí (14 – 16 h) vyjma
svátku.

Uherské Hradiště, KF 06-15, Menza, Stu-
dentské náměstí 1535. Neděle (9 – 11h).

Uhlířské Janovice, restaurace U mys-
livce, Kolínská 172. Druhý čtvrtek v
měsíci (19 – 21 h).

Ústí n. Labem, OC Forum, 1. poschodí,
jídelna. Úterý (14 – 16 h).

Ústí nad Orlicí, KF 05-75, restaurace Ra-
dava-bowling. Neděle (10 – 11,30 h).

Valašské Klobouky, KF 06-6, Knihku-
pectví, Masarykovo nám. 105. Druhá
neděle v měsíci (9 – 11 h).

Valašské Meziříčí, KF 07-29, Klub
seniorů, Tolstého 1338. Druhá a 4.
středa v měsíci (16 – 17 h).

Vsetín, KF 07-89, restaurace Snaha. První
a 3. čtvrtek (17 – 18,30 h).

Vysoké Mýto, KF 05-11, Dobrovského
74. Druhá neděle v měsíci (9,30 – 11 h).

Praha 1, Poštovní muzeum, Nové mlý -
ny 2:

π 24. 9. – 30. 11. 2014: Zdeněk Mézl.
Poštovní přepážka: 27. 9. (9 - 15 h). Au-
togramiáda: 27. 9. (9 - 12 h). K výstavě
bude vydána dopisnice.
π 18. 12. 2014: 96. výročí založení Poš-
tovního muzea.

VÝSTAVY

PŘEDNÁŠKY

KF 00-15 sběratelů specializovaných
oborů. Dům Portus, K. Světlé 18, Pra-
ha 1. Vždy 1. čtvrtek v měs. od 16,30 h.

π 2. 10. 2014 J. Koukal: Autoři českých
známek aneb procházka exponátem z
filatelistické výstavy Svitavy 2014
π 6. 11. 2014 K. Dvořák: Grafická tvorba
pro Poštovní muzeum
π 4. 12. 2014 P. Hoffman: Státní poštovní
autobusová doprava v českých zemích v
letech 1908 - 1932
π 5. 2. 2015 Jiří Petržík: Vlastní známky
π 5. 3. 2015 Jan Galuška: Poštov ní histo -
rie - neoddělitelná součást historie země
π 2. 4. 2015 Michal Příkazský: Poštovní
provoz v protektorátu Čechy a Morava
π 7. 5. 2015 Jiří Kratochvíl: Doporučené
zásilky po osvobození v roce 1945
π 4. 6. 2015 Jiří Marko: Desková čísla a
deskové značky na českosloven ských
známkách v letech 1918 - 1939 a v období
protektorátu 1939 - 1945

* * *
KF 00-65 Apollofila. Dům Filatelie, Kli-
mentská 6, Praha 1, zasedací místnost
(od 17 h).
π 16. 9. 2014 Miroslav Krejný: Sibiřské
známky - nálepky
π 21. 10. 2014 Vladimír Malovík: Úvod do
sbírání doplatních známek a jejich poš-
tovního použití
π 16. 12. 2014 Jiří Bouček: Cigaretové a
tabákové kolky

* * *
Zlín, Kulturní dům, Gahurova 5265.
Vzdělávací beseda s ukázkami filat. ma-
teriálu. První neděle v měsíci (od 9,30 h).
π 5. 10. 2014 R. Bazika: Lodě Antarktidy
π 9. 11. 2014 Vl. Babák: ČSR II - zajíma -
vosti
π 7. 12. 2014 J. Zahradnický: ČSR I - za-
jímavosti

KAM ZA FILATELIÍ - ZÁŘÍ - PROSINEC
Vyškov, KF 06-7, Sokolský dům. Každá

sudá neděle (9,30 – 10,30 h).
Zlín, KF 06-2, Dům kultury Zlín. Neděle (8

– 10,30 h).
Znojmo, Hotel U Divadla. Neděle (9 – 11 h).
Zruč nad Sázavou, Spolkový dům, 5.

května 510, 1. patro. První a 3. neděle v
měsíci (9 – 11 h).

Žamberk, KF 05-70, restaurace na auto-
busovém nádraží. Neděle (9 – 12 h).

Žďár n. Sázavou, KF 06-10, restaurace
Táferna. 2. a 4. neděle v měsíci (9 - 11 h).

Žilina, KF 53-19, Dom Matice slovenskej,
Hollého 11. Neděle (9 – 12 h).
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POZVÁNKY NA FILATELISTICKÉ AKCE A SETKÁNÍ

Pozvánka na výstavu do Jilemnice
Už tradičně, každý rok, pořádají Klub filatelistů 05-41

v Jilemnici, Krkonošské muzeum v Jilemnici, Město
Jilemnice a Česká pošta s.p. Poštovní muzeum v Praze
podzimní výstavu některého z autorů českých poštov -
ních známek. Letos jde o výstavu „Grafika a známková
tvorba“ akad. malíře Jana Kavana. Výstava bude za-

hájena vernisáží v pá -
tek 10. října a ukon če -
na v neděli 16. listo -
padu. V den vernisáže
bude v budově jilem -
nického muzea v pro-
vozu příležitostná poš -
tovní přepážka pou ží -
vající příležitostné ra -
zítko Jan Kavan, Ji -
lemnice, 10. 10. 2014.
Jilemnická pošta bude
používat příležitostnou
cennou nálepku Apost
se stejným textem od
06. do 17. října. Pro

filatelisty a přátele umění pořadatelé připravili další
materiály, malý přepážkový list s přítiskem na ku -
ponech, dvě dopisnice, obálku s přítiskem a grafický
list, vše podle námětů Jana Ka vana, některé dokonce
v rytině Martina Srba (ocelotiskem bude tištěn grafický
list a jedna dopisnice). Část těchto materiálů ponese
vyobrazení jednoho z nejznámějších jilemnických míst
– Zvědavé uličky.

Tradice jilemnických výstav započala v roce 2005,
takže letos jde o jubilejní 10. ročník! Při příležitosti
deseti nepřetržitých let trvání těchto výstav nabídnou
pořadatelé zájemcům zvlášť hodnotný suvenýr – slož -
ku několika grafických listů z minulých akcí jilemnic -
kého klubu filatelistů, vytištěných nově v pozměněných
barvách, v omezeném nákladu. V prodeji budou v den
vernisáže přímo na výstavě. V případě, že se soubor
nevyprodá hned první den výstavy, bude nabídnut k
prodeji i dalším zájemcům.

Autogramiáda Jana Kavana proběhne v den verni -
sáže od 10 do 11,30 hod a od 14,30 do 16 hodin. V 17
hodin bude následovat vernisáž, pořadatelé předpo-
kládají, že se jí zúčastní jako každoročně přibližně
desítka výtvarníků a rytců českých poštovních známek.
Uvedou ji Vladimír Suchánek a Pavel Sivko, jedné či
obou částí autogramiády se spoluúčastní Jiří Bouda.

Seznam materiálů, které budou k výstavě připraveny,
včetně části jejich reprodukcí, je možno
vyžádat na adrese s.strnad@tfnet.cz nebo
proti frankované obálce na adrese S. Str-
nad, P.O. Box 55, 513 01 Semily.

Křest aršíku Beskydy – kraj velkých šelem
V neděli 28. září 2014 od 14 hod. se v sále „Janíkovy

stodoly“ ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově
pod Radhoštěm uskuteční křest aršíku Ochrana pří-
rody – Beskydy za účasti jeho tvůrců Libuše a
Jaromíra Knotkových a rytce Martina Srba. Součástí
akce bude i autogramiáda.

Organizátorem celé akce
je Klub filatelistů při Středi-
sku volného času v Rožno vě
pod Radhoštěm. Záštitu pře-
vzalo město Rožnov pod
Radhoštěm a zúčastní se jí i
starostové jednotli vých míst,
ke kterým se známky vzta -
hují. Nebudou chybět ani
zástupci České pošty, s.p. a SČF.

K akci bude vydána dopisnice se soukromým ba -
revným přítiskem, jehož autory jsou manželé Knotkovi.
Historická poštovna ve Valašském muzeu bude po-
užívat příležitostné razítko ve formě kašetu. Dříve
avizovaná příležitostná R-nálepka k akci nebude vy-
dána, protože poštovna má oprávnění odesílat jen
obyčejné listovní zásilky do tuzemska i do zahraničí.
Provoz poštovny je zajištěn v neděli od 10 do 17 hodin.
Pro další informace se můžete obrátit na organizátory
akce, e-mail: kfsvcroznov@valachnet.cz

Setkání sběratelů perfinů
Vedení Odborné společnosti sběratelů perfinů SČF

vás zve na pravidelné podzimní setkání, jehož oficiální
část se uskuteční 

v neděli 12. října 2014 od 9 hodin
v hotelu Patria, Trutnov.

Účast přislíbil i známý německý filatelista a člen ně -
mecké společnosti sběratelů perfinů Rainer von
Scharpen, který na setkání přednese odbornou před -
nášku z oblasti bavorských perfinů. Samozřejmou
součástí programu bude i výměna materiálu, poraden-
ská činnost a diskuse k připravovanému katalogu
perfinů z čs. území.

Neformální setkání proběhne již od soboty 11. října
dopoledne a pro zájemce bude organizován výlet na
Sněžku (cca od 11 hod v sobotu) – zájem o tuto akci
je třeba ohlásit předem.

Hotel Patria se nachází cca 1 km po proudu řeku Úpy
od autobusového i vlakového nádraží směrem na
Poříčí u Trutnova. Zájemce o ubytování zdvořile žá-
dáme, aby nahlásili požadavky nejpozději do 16. 9.
2014 Pavlu Janatovi – písemně (Kpt. Jaroše 327, 541 01
Trutnov), telefonicky na číslo 499 817 894 nebo 736
281 722 nebo mailem na adresu paja@satan.cz.

Výbor OS


