ZPRAVODAJ SVAZU ČESKÝCH FILATELISTŮ

Číslo 2/2015

Finále Filatelistické olympiády dětí a mládeže 2015
V sobotu 6. června se uskutečnilo celostátní finále Filatelistické olympiády.
Místem setkání a konání soutěže se tentokrát stala Praha. Mladí filatelisté se
společně se svými vedoucími sešli v sobotu ráno v budově Raiffeisen stavební
spořitelny v Praze na Žižkově. Po přivítání a zahájení finále dostal každý přiděleno číslo, pod kterým pak soutěžil. Jako první proběhl odborný filatelistický
písemný test, po něm následovala tvorba vlastních miniexponátů.
Tématem letošního ročníku olympiády byla „Elektřina kolem nás“. Téma
jistě zajímavé a poměrně náročné, k němuž ale existuje dostatek filatelistického
materiálu a které dalo soutěžícím možnost k originálnímu zpracování. Proto
jsme byli velmi zvědavi, jak se s ním účastníci soutěže vypořádají.
Nutno říci, že někteří mladí filatelisté prokázali značnou dávku invence a pokusili se o zajímavé zpracování. Na druhé
straně se někteří spokojili s dosti obecnými texty o výrobě elektřiny a elektrických dopravních prostředcích. A podobné
rozdíly byly i v kvalitě zpracování miniexponátů - od velice pěkných až po takové, které vykazovaly dost začátečnických chyb. Ale je to soutěž, jejím smyslem je získávat zkušenosti a učit se. A tento cíl byl bezesporu splněn.
Když skončily svou práci děti, nastoupila jury pod vedením Václava Špatného k ohodnocení albových listů. Následovalo sečtení všech bodů, vyplnění diplomů a mohlo se přistoupit k vyhlášení výsledků.
Kategorie Z: 1. Michal Ráb, JM; 2. Adéla Vaňková, VČ; 3. Jan Blažek,
Praha. A: 1. Michaela Sedláková, JM; 2. Vojtěch Zábojník, JM; 3. Martina Hátriková, Praha. B: 1. Valerij Vacyk, Praha. C: 1. Ladislav Štefka, JM.
Děti tentokrát obdržely velké množství
cen, převážně knih. Za to patří poděkování sponzorům, kterých se podařilo získat celou řadu. Byli mezi nimi
NP Šumava, Krajská památková péče
Vysočina (Telč), Československá obec
legionářská, Fortuna, Postfila. Nejvýznamnějším sponzorem však byla poVítězové kategorie Z
bočka Raiffeisenbank stavební spořitelny
v Praze na Žižkově zastoupená oblastní ředitelkou Václavou Benešovou, která
Vítězové kategorie A
nám poskytla prostory pro uspořádání finále Filatelistické olympiády. Obrovskou
zásluhu na zorganizování celé akce měl vedoucí pražského kroužku mladých filatelistů KF 00-65 Apollofila Rudolf
Schindler, který v rekordně krátké době dokázal vše zajistit. Jemu, sponzorům
i organizátorům samozřejmě patří velké uznání a poděkování!
Letošní ročník finále Filatelistické olympiády byl pouze jednodenní, i tak jej
však hodnotím jako velmi podařený. Děti předvedly dobré výkony a ukázaly,
že mnohé z nich mají na to, aby vytvořily vlastní soutěžní exponáty pro výstavy.
To je jistě dobrý příslib do budoucna. A snad ještě důležitější je, že soutěž a celé
setkání proběhly v příjemném prostředí a dobré pohodě. Tyto akce jsou vždy
místem setkání nejen mladých filatelistů, ale i těch již „zasloužilejších“, kteří se
určitě těší stejně jako děti. Myslím, že nakonec všichni odjížděli domů spokojeni
a v dobré náladě, s přáním sejít se za rok znovu.
Vítězové kategorií B a C
Zdeněk TÖPFER, předseda KM SČF

ÉDITORIAL
Znáte to kouzelné slovíčko?
Každý máme svůj preferovaný časopis a v něm svoji oblíbenou rubriku. Zpravidla ji čteme jako první.
Mým nejoblíbenějším čtením v Informacích SČF je stránka, sepsaná nejširším okruhem filatelistů –
stránka s našimi vyznamenanými členy. Každou z nich vytvořili po zralé úvaze členové výborů klubů
a jejich předsedové, tedy lidé v české organizované filatelii nejzkušenější. Jsou to stránky plné lidskosti, uznání a poděkování, kterého se dostalo vynikajícím sběratelům-filatelistům, zpravidla
dlouholetým oporám našich klubů. Lidem aktivním, kteří se často bez ohledu na osobní pohodlí nebo
prospěch zapojují jak do akcí sběratelských, tak i do veřejného života ve svém bydlišti.
Dokázat aktivního člověka v pravý čas odměnit je umění, které není vlastní každému funkcionáři.
Přitom právě uznání v klubovém kolektivu potěší nejvíce a v místě má potřebnou prestiž a váhu. Vnímavého člověka zavazuje k další práci pro organizaci, pro sběratelský obor, pro klub nebo odbornou společnost či sekci. Svaz českých
filatelistů uděluje Čestná uznání tří stupňů, a jako nejvyšší vyznamenání dává Čestné uznání Za rozvoj filatelie. Nabízí se
zde krásná příležitost postupně využít všech těchto čtyř možností, jak povzbudit mladší kolegy do další práce i jak poděkovat těm dříve narozeným, kteří již svůj díl aktivity odvedli.
Ano, přátelé, to kouzelné slovíčko nás učily už naše maminky. Používejte je co nejčastěji. Zní prostě a mile: Děkuji!
Josef ŠOLC, šéfredaktor Informací SČF, jos.solc@email.cz

SLOVO TAJEMNÍKA SČF
Vážení přátelé, členky a členové SČF,
na červnové schůzi předsednictva našeho svazu byl - na základě Vašich připomínek - schválen
návrh nového znění Stanov SČF, jehož konečnou verzi budou schvalovat delegáti Valné hromady
SČF, která se sejde 5. prosince v Praze.
Ke dni konání schůze předsednictva, tj. k 13. červnu, jsme obdrželi 100 odpovědních lístků z
KF a odborných společností. V současné době evidujeme 287 fungujících KF, z nichž většina má
minimální počet členů, a tak své hlasy pro Valnou hromadu předala klubům větším. Z
odpovědních lístků vyplývá, že nejvíce nominací na funkce nejvyšší mají stávající funkcionáři
Walter Müller, Vít Vaníček a Jiří Sedlák. Těší mne, že i já mám hodně nominací do funkce tajemníka SČF, ale jsem ve věku, kdy bych konečně měl odejít do důchodu. Proto jsem rozhodnut
nekandidovat. Vaše důvěra mne těší, děkuji Vám a slibuji, že i nadále budu svými aktivitami přispívat k rozvoji filatelie.
Nedávná mezinárodní filatelistická výstava Euregia Egrensis v Chomutově mne přesvědčila, že náš Svaz (podle
nového Občanského zákoníku Spolek) má v současné společnosti své nezastupitelné místo. Přeplněný Rytířský sál
chomutovské radnice při křtu výstavní známky, nezapomenutelné zahájení v atriu bývalé jezuitské koleje, i slavnostní
palmáre a velký zájem veřejnosti o vystavené exponáty, svědčí o kvalitách organizátorů i štědrosti sponzorů.
Rozsahem menší akcí, rovněž velice úspěšnou, bylo červnové finále 42. ročníku Filatelistické olympiády mládeže v
Praze. Hlavní organizátor Rudolf Schindler z KF 00-65 Apollofila ukázal cestu, jak lze sponzorsky zajistit nejen kvalitní
ceny pro účastníky, ale i stravování, ubytování a pronájem místností zdarma. Po úspěšné loňské soutěži v Plzni další
úspěch naší mládežnické filatelie.
Vážení přátelé, pokud budete ještě navrhovat některé své členy na vyznamenání, pošlete zdůvodněné návrhy do
22. 8., aby je mohlo předsednictvo 3. 10. 2015 projednat a schválit. Věřím, že využijete možnosti vyzvednout si ve stánku
SČF na Mezinárodním veletrhu Sběratel (3.-5.9 2015) prémiové tisky pro své členy a vstupenky na Den filatelie v
Poštovním muzeu. Přeji vám pohodovou dovolenou a těším se na setkání s vámi.
Srdečně vás zdraví
Jaroslav MALEČEK, tajemník SČF

Výstava Žďár nad Sázavou 2016
- odeslání naskenovaného exponátu: do 28. 2. 2016
- doručení exponátu OV poštou do: 27. 5. 2016
- osobní předání exponátu: 31. 5. nebo 1. 6. 2016
- zahájení výstavy: 2. 6. 2016
- ukončení výstavy: 5. 6. 2016.
- výdej exponátů: 5. 6. 2016 od 14 hodin
- odeslání exponátů: do15. 6. 2016
Kontaktní údaje, adresy a odkazy:
Předseda OV:
Ing. Volfgang Macourek, Sázava 179, 592 11 Velká
Losenice; tel.: 777 794 921; macourek@saz.cz
Tajemník OV: Josef Duba, Santiniho 7, 591 02 Žďár nad
Sázavou 2; tel.: 723 183 722; duba@satt.cz
Adresa pro zasílání korespondence:
Ing. Jan Hrdina, Sadová 666/15, 591 01 Žďár nad
Sázavou 1; tel.: 725 470 618; janhrdina.zdar@gmail.com
Aktuální informace a výstavní propozice budou k dispozici ve výstavním bulletinu a na webových stránkách klubu
filateliezdar.webnode.cz a SČF.

Ve dnech 2. až 5. 6. 2016 se v
Domě kultury Žďár nad Sázavou
uskuteční 2. česko - slovenská
filatelistická výstava ,,Žďár nad
Sázavou 2016“. Soutěžní výstava
proběhne podle platného Výstavního řádu SČF ve dvou kategoriích: výstava 1. stupně a výstava 3. stupně. Pořadatelem výstavy je SČF ve spolupráci
se Svazem slovenských filatelistů a Českou poštou, s.p.
Výstavu zajišťuje Klub filatelistů 06-10 Žďár nad Sázavou,
a to za finanční podpory SČF, kraje Vysočina, města Žďár
nad Sázavou, Domu kultury a dalších sponzorů. O záštitu
nad výstavou byli požádáni předseda vlády ČR, hejtman
Kraje Vysočina a starosta Žďáru nad Sázavou.
Přehled termínů pro účast na výstavě:
- poslání přihlášky: do 31. 12. 2015
- vyrozumění o přijetí závazné přihlášky: 31. 1. 2016
- uhrazení výstavního poplatku: do 28. 2. 2016
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Usnesení 13. schůze předsednictva SČF,
konané v sobotu 13. června 2015 v Domě filatelie, Klimentská 6, Praha 1
Přítomni: pp. Beneš F., Běloubek, Cacka, Černík,
Fronc, Helm, Kopecký, Maleček, Musil, Müller,
Münzberger, Okáč, Punčochář, Rotport, Sedlák,
Svoboda, Vaníček.
Omluveni: pp. Fencl, Matoušek, Schiller, Starec, Šolc,
Töpfer.
Hosté: pp. Aksamit P., Beneš V. (za RK SČF; omluven
Vychron).
Služba sekretariátu: pí Králková a Hanzlová.
Předsednictvo SČF schválilo:
1. Složení návrhové komise: pp. Beneš, Cacka,
Münzberger.
2. Ověřovatele zápisu: pp. Müller, Vaníček.
3. Program schůze dle pozvánky (v příloze).
4. Návrh nových Stanov SČF, upravený na základě
připomínek od ZOJ SČF, o nichž P-SČF rozhodlo,
že budou zapracovány; návrh bude zveřejněn na
webu SČF.
5. Věcný záměr jednacího a volebního řádu VH SČF.
6. Návrhy na udělení vyznamenání členům SČF
(jmenný seznam v příloze).
7. Výstavní propozice výstavy Žďár 2016.
8. Účast SČF na výstavě Ostropa 2016, národním
komisařem jmenovalo J. Cacku.
9. Termín konání příštího zasedání P-SČF v sobotu
3. 10. 2015 v 9,30 h v Domě filatelie.
Předsednictvo SČF vzalo na vědomí:
1. Zprávu o kontrole usnesení ze 12. schůze P-SČF,
přednesenou tajemníkem SČF.
2. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemníka.
3. Zprávu předsedy organizačního výboru Mezinárodní výstavy Euregio Egrensis 2015 Chomutov
o jejím průběhu.
4. Informaci o záměru konat výstavu Ostrava 2017.
5. Záměr KF 06-40 Jihlava upořádat v roce 2017 výstavu III. stupně.
6. Informaci ARGE Tschechoslowakei o záměru uspořádat v rámci výstavy Sindelfingen 2018 výstavu –
Salon ČSR, k 100. výročí vydání prvních čs. známek
25. výročí vydání prvních známek ČR.
Předsednictvo SČF děkuje:
1. KF 04-02 Chomutov, organizačnímu výboru Mezinárodní výstavy Euregio Egrensis 2015 Chomutov
a jmenovitě jeho předsedovi V. Svobodovi za její
skvělé zvládnutí.
2. KF 00-65 Apollofila a jmenovitě vedoucímu jeho
kroužku mladých filatelistů R. Schindlerovi za
úspěšnou přípravu národního kola Filatelistické
olympiády mládeže.
Předsednictvo SČF pověřuje:
1. VV SČF projednat a uzavřít smlouvu o spolupráci s
Českou poštou, týkající se chystané Světové výstavy PRAGA 2018.
2. Místopředsedu SČF pro ZOJ a tajemníka SČF, aby
zajistili podklady pro přípravu kandidátek pro volby
na VH SČF, včetně jmenného seznamu kandidátů,
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které vyzvou, aby se představili na webu SČF.
3. Tajemníka SČF projednat s PM a časopisem Filatelie termín a organizaci akce Den české filatelie
2015 a objednat na něj v PTC 7.000 kusů pozvánek.

VYZNAMENÁNÍ UDĚLENÁ ČLENŮM SČF
Předsednictvo SČF rozhodlo udělovat jedenkrát ročně CENU MIROSLAVA LANGHAMMERA za dlouholetou vynikající publicistickou činnost v odborných
publikacích, časopisech i v elektronických médiích v
oboru filatelie, a to udělením diplomu spolu s plaketou
a zápisem do pamětní knihy. V tomto roce na 12. zasedání předsednictva byla čestná cena udělena Mgr.
Ivaně Langhammerové, Ing. Břetislavu Janíkovi za
dlouholetou vynikající publikační činnost a popularizaci
filatelie v elektronické podobě, JUDr. Ing. Františku
Benešovi, CSc. za dlouholetou vynikající knižní a časopiseckou publikační činnost, a Marii Svobodové za
dlouholetou vynikající výtvarnou činnost ve filatelii.
Na základě zdůvodněných návrhů z jednotlivých klubů a odborných společností rozhodlo předsednictvo
SČF na svých dvou posledních zasedáních odměnit
svazovými vyznamenáními následující členky a členy:
Čestné uznání za rozvoj filatelie
Vojtěch Čarný, KF 03-14 Karlovy Vary, Ing. Josef
Ulrich, KF 03-45 Chodov, Ing. Miloslav Vosáhlo, KF
05-023 Chlumec n/Cidl., Miloslav Kalabza, KF 05-100
Pardubice, Ing. Petr Kostelníček, KF 06-44 Hodonín,
PaedDr. Bohumil Janeček, KF 07-03 Krnov, Mgr. Milan
Řezníček, KF 07-18 Přerov, Ing. Milan Rumpík, KF
07-33 Příbor, Pavel Hauzner a Mgr. Vladimír Münzberger, oba Odborná společnost sběratelů perfinů.
Čestné uznání SČF – I. stupeň
Josef Villinger a Josef Maška, oba KF 03-34 Chodov,
Zdeněk Kyncl, Ing. Vladimír Manica a Ing. Vladimír
Stehlík, všichni KF 04-02 Chomutov, Zdeňka Sádlová
a Ladislav Sádlo, oba KF 04-14 Litoměřice, Josef Kotva, KF 04-37 Libochovice, Jiří Fogl, Ivo Kurdík a Ladislav Lučan, všichni KF 05-70 Žamberk, Jiří Prokop, KF
06-36 Moravské Budějovice, Milan Šigut, KF 07-11 Ostrava, Zdeněk Škandera, KF 07-23 Ostrava, Ing. Václav
Tvrz a Jindřich Zeť, oba KF 07-29 Valašské Meziříčí.
Čestné uznání SČF – II. stupeň
Jaroslav Čáp, Ing. Jan Dušek, František Kočí, Ing.
Jaroslav Mundil, Oldřich Kaňka a Josef Veselý,
všichni KF 03-45 Chodov, Miloslav Nuc, KF 04-02 Chomutov, Ing. Květoslav Klimecký a Jan Roubík, oba KF
06-44 Hodonín, RNDr. František Straka, Odborná
společnost sběratelů perfinů.
Čestné uznání SČF – III. stupeň
Rudolf Kozák, Jiří Mühlheim, oba KF 03-45 Chodov,
Miloš Lápka, KF 04-38 Lovosice, Jan Němec, KF 0636 Moravské Budějovice, Olga Dudášková, Zdeněk
Handlíř, Ing. Josef Hlaváč a Ing. Jaroslav Mihola,
všichni KF 06-44 Hodonín, Vladimír Havel a Oldřich
Špreňar, oba Odborná společnost sběratelů perfinů.
Všem vyznamenaným srdečně blahopřejeme!
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Stanovy Svazu českých filatelistů, z. s.
(znÏnÌ doporuËenÈ p¯edsednictvem S»F valnÈ hromadÏ S»F, kter· se sejde 5. 12. 2015)
vydávat odbornou filatelistickou literaturu a podněcovat
její tvorbu.
§ 9 Spolupracovat s Poštovním muzeem ČP v Praze
při studiu poštovní historie a při studiu českých, československých a popř. i dalších poštovních známek a jiných
předmětů filatelistického zájmu.
§ 10 Reprezentovat ČR ve FIP, v Evropské federaci
filatelistických sdružení (FEPA), v Mezinárodní asociaci
filatelistických znalců (AIEP) a v jiných mezinárodních
filatelistických sdruženích, zabezpečovat spolupráci se
zahraničními svazy filatelistů a s mezinárodními filatelistickými organizacemi, vytvářet podmínky pro účast
exponátů členů SČF na výstavách v zahraničí.
§ 11 Poskytovat odbornou konzultační pomoc členům SČF ve všech oblastech filatelie, poskytovat pomoc
pozůstalým po zemřelých členech v pozůstalostním
řízení týkajícím se jejich filatelistických sbírek.

H

Svaz českých filatelistů, z. s. (dále jen „SČF“) je
dobrovolným samosprávným spolkem působícím ve
smyslu zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen „OZ“).
Svou činnost vyvíjí na území České republiky (dále
jen „ČR“). Jeho sídlo je v Praze, adresa sídla je 110 00
Praha 1, Opletalova 29. SČF má právní osobnost,
jeho IČ je 44 29 76.
SČF je nástupcem Svazu československých filatelistů,
který vznikl usnesením ustavujícího sjezdu v roce 1965.

Hlava I
Poslání a cíle činnosti SČF (účel spolku)

VR

§ 1 Sdružovat prostřednictvím klubů filatelistů,
odborných společností a kroužků mladých filatelistů
sběratele poštovních známek, celin, celistvostí a ostatních předmětů filatelistického zájmu, a badatele a další
zájemce o tento obor, a to na principu místním, resp.
regionálním, nebo podle odborného zájmu.
§2
Podporovat zájem o filatelii u všech zájemců - od
mládeže po seniory - a získávat je pro členství v SČF.
§ 3 Šířit teoretické a praktické znalosti ve všech
oborech filatelie, působit na zvyšování odborné úrovně
členů přednáškami, semináři, poradenskou činností,
pořádáním soutěžních a propagačních filatelistických
výstav a vedením svazové knihovny. Pro potřeby
hodnocení výstavních exponátů zabezpečovat výchovu
svazových hodnotitelů (jurymanů) a jejich prostřednictvím zajišťovat trvalý kontakt s vystavovateli.
§ 4 Hájit oprávněné zájmy členů zejména ve vztahu
ke státním a dalším orgánům a institucím, jejichž činnost
souvisí s filatelií, dále pak v případě potřeby vůči
orgánům činným v trestním řízení a vůči subjektům
působícím na filatelistickém trhu.
§ 5 Ochraňovat sběratele před padělateli a padělky
poštovních známek a dalšího filatelistického materiálu a
jejich distributory a spolupracovat s příslušnými orgány
při jejich odhalování. Za tím účelem zabezpečovat výchovu svazových znalců. Ochraňovat sběratele před
všemi vlivy, které jsou v rozporu s etickým kodexem
filatelie přijatým SČF, Světovou poštovní unií (UPU) a
Mezinárodní filatelistickou federací (FIP).
§ 6 Umožňovat svým členům doplňování sbírek
předmětů filatelistického zájmu pořádáním výměnných
schůzek a prodejem filatelistického materiálu, publikací
apod. Při těchto činnostech spolupracovat s filatelistickými obchodníky a jejich organizacemi.
§ 7 Ve spolupráci s Českou poštou, s.p. (dále jen
„ČP“) zajišťovat pro členy SČF optimální podmínky pro
odběr poštovních známek a ostatního filatelistického
materiálu ČR a spolupracovat i v otázkách týkajících se
rozvoje a propagace české filatelie. Spolupracovat s vydavatelem, výrobcem a distributorem poštovních známek, celin a dalších předmětů filatelistického zájmu ČR.
Při sestavování emisního plánu poskytovat vydavateli
doporučení v rámci etického kodexu filatelie, přijatého
SČF, UPU a FIP, a poskytovat mu informace a doporučení
potřebná k tomu, aby nedocházelo k nežádoucím vydáním.
§ 8 Samostatně nebo ve spolupráci s jinými vydavateli

Hlava II
Členství v SČF, práva a povinnosti členů
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§ 12 Členem SČF může být každá osoba (fyzická i
právnická), která se dobrovolně a písemně přihlásí za
člena, souhlasí se Stanovami SČF a jeho Etickým kodexem, dodržuje je a zavazuje se platit členské příspěvky
SČF (a jeho základních organizačních jednotek, jejichž je
členem, pokud je v rámci základní organizační jednotky
vybírán) ve stanovené výši. Přihlášku člena mladšího 18 let
spolupodepisuje jeho zákonný zástupce. Členové mladší
18 let nemají hlasovací právo a nemohou být voleni do
orgánů SČF (práva a povinnosti členů SČF pro ně tedy
platí s tuto výhradou). Právnickou osobu jako člena SČF
zastupuje v rámci SČF její statutární orgán, pokud neurčí
jiného zástupce; při hlasování má jeden hlas.
O přijetí za člena SČF rozhoduje výbor základní
organizační jednotky (dále jen „ZOJ“) SČF (viz § 18), v
níž podal zájemce o členství přihlášku. Pokud se člen
SČF uchází o členství i v další ZOJ, rozhoduje o jeho přijetí do této ZOJ její výbor. V případě, že člen ZOJ závažně
poruší její vnitřní organizační předpis, může jej ZOJ vyloučit ze svých řad, a to na členské schůzi většinou
přítomných členů (pro případné přezkoumání vyloučení
ze ZOJ je příslušná revizní komise ZOJ nebo revizor
ZOJ); členství v SČF však zůstává zachováno a takový
člen se může přihlásit do jiné ZOJ, nebo do KF při sekretariátu SČF (dále jen „S-SČF“).
O přijetí člena kroužku mladých filatelistů (dále jen
„KMF“) rozhoduje vedoucí kroužku. Členem KMF může
být jen fyzická osoba, a to ve věku do 18 let, v případě
osob připravujících se na své budoucí povolání (studenti,
učňové apod.) do věku 21 let. Po dosažení uvedené
horní hranice věku člen KMF přejde do některé ZOJ. Člen
KMF je členem SČF prostřednictví ZOJ, při níž je KMF
zřízen, u KMF zřízených jinak je členem prostřednictvím
KF při S-SČF. V případě, že člen KMF závažně poruší
jeho vnitřní organizační předpis, může jej vedoucí z KMF
vyloučit (pro případné přezkoumání vyloučení z KMF je
příslušná revizní komise ZOJ nebo revizor ZOJ, u níž je
KMF zřízen, v ostatních případech revizor KF při S-SČF);
členství v SČF však zůstává zachováno a takový člen se
může přihlásit do jiného KMF, popř. do jiné ZOJ, nebo do
KF při S-SČF.
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d) nezaplacením členského příspěvku SČF ve stanoveném termínu.

Dokladem o členství v SČF je platný členský průkaz, který vystavuje výbor ZOJ, u členů KMF vedoucí
kroužku. Dokladem o zaplacení členského příspěvku je
vylepená členská známka SČF na příslušný rok.
Členové SČF neručí za jeho závazky a dluhy.
§ 13 Čestným členem SČF (dále jen „čestný člen
SČF“) může být fyzická nebo právnická osoba, člen
SČF, kterou tím jmenuje předsednictvo SČF (dále jen „PSČF“), a to jako výraz úcty či poděkování za vynikající
činnost v SČF nebo za jeho mimořádnou podporu.
Čestný člen má práva a povinnosti člena SČF, neplatí ale
členské příspěvky SČF (jde tedy o jistou formu vyznamenání SČF).
§ 14 ZOJ může mít i přidružené členy (dále jen „přidružený člen ZOJ“), pokud se pro to ve své vnitřní
organizační normě rozhodne (a v jejím rámci upraví
jejich postavení). Přidruženým členem může být fyzická
nebo právnická osoba, která se k přidruženému členství
přihlásí v některé ZOJ, na jejíž činnosti se chce podílet.
O přijetí přidruženého člena rozhoduje výbor ZOJ, v níž
podal zájemce o přidružené členství přihlášku. Přidružení
členové nejsou členy SČF a neplatí členský příspěvek
SČF (platí pouze příspěvek ZOJ, je-li pro takové případy
v rámci ZOJ stanoven), nemají hlasovací právo a nemohou být voleni do orgánů SČF ani ZOJ. Ze ZOJ
mohou kdykoli vystoupit; o ukončení jejich členství může
rozhodnout i výbor ZOJ (pro případné přezkoumání
rozhodnutí o takovém ukončení členství je příslušná
revizní komise ZOJ nebo revizor ZOJ).
§ 15 Člen SČF má právo:
a) účastnit se zájmové činnosti v SČF a jeho ZOJ;
b) volit a být volen do orgánů ZOJ a SČF (s výjimkou
uvedenou v § 12);
c) být informován o činnosti a hospodaření ZOJ (jejímž je
nebo jejichž je členem) a SČF (prostřednictvím ZOJ,
ve které platí členský příspěvek SČF);
d) prostřednictvím ZOJ se obracet na orgány SČF s
podněty a žádat odpověď;
e) požádat o radu, konzultaci a pomoc ve věcech
souvisejících s filatelistickým zájmem;
f) odvolávat se k příslušným orgánům ZOJ nebo SČF proti rozhodnutím týkajícím se jeho členství v ZOJ a SČF.
§ 16 Člen SČF je povinen:
a) dodržovat Stanovy a další vnitřní předpisy SČF a
platit včas stanovené členské příspěvky SČF a členské přípěvky ZOJ;
b) dodržovat podmínky služeb pro členy, zejména při
odběru poštovních známek a dalšího filatelistického
materiálu;
c) odpovědně vykonávat svěřené a přijaté funkce po
celé funkční období.
§ 17 Členství v SČF zaniká:
a) vystoupením člena ze SČF;
b) úmrtím člena (v případě právnické osoby jejím zánikem);
c) vyloučením pro závažné porušení povinnosti vyplývající ze členství; o vyloučení rozhoduje P-SČF s přihlédnutím k vyjádření ZOJ, ve které je daná osoba
členem a v níž platí členský příspěvek SČF; obecně se
v této věci rozhoduje podle § 237 až 242 OZ; pro případné přezkoumání rozhodnutí o vyloučení je příslušná revizní komise SČF (dále jen „RK SČF“); osoba
vyloučená ze SČF může být opět přijata za člena jen
s předchozím souhlasem P-SČF;

Hlava III
Základní organizační jednotky SČF
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§ 18 Základními organizačními jednotkami SČF („ZOJ“)
jsou:
a) kluby filatelistů (dále jen „KF“);
b) odborné společnosti (dále jen „OS“).
ZOJ nemají právní osobnost, pokud nejde o
pobočný spolek (viz Hlava IV), který naopak právní
osobnost má. ZOJ naplňují a realizují poslání a cíle SČF.
§ 19 ZOJ mohou přijímat vlastní vnitřní organizační
normy, které nesmějí být v rozporu se Stanovami SČF,
dalšími vnitřními předpisy SČF a obecně závaznými
právními předpisy. Pokud má některá ZOJ vnitřní
organizační normu, která není v souladu se Stanovami
SČF, musí být tento nesoulad odstraněn do 6 měsíců od
data platnosti jejich aktuálního znění.
§ 20 Činnost ZOJ je financována z vlastních zdrojů, zejména z členských příspěvků ZOJ. Výši příspěvků si ZOJ
stanoví sama tak, aby byl zabezpečen jak odvod členských příspěvků SČF (které odvádí sekretariátu SČF), tak
vlastní finanční potřeba.
§ 21 Každý člen SČF může být členem nanejvýše
jednoho KF a libovolného počtu OS. Členský příspěvek
SČF platí pouze jednou, a to v té ZOJ, jejímž prostřednictvím je členem SČF, nebo v KMF (v ostatních ZOJ platí
pouze příspěvek pro ZOJ, pokud je vybírán).
§ 22 Pokud někde nepůsobí ZOJ (nebo zájemce do ní
nechce vstoupit), může člen SČF nebo uchazeč o členství v SČF podat přihlášku v KF při S-SČF.

¡

§ 23 Každá ZOJ se může ucházet o postavení pobočného spolku SČF (dále jen „PS“). Návrh podává výbor
ZOJ na základě projednání a schválení členskou schůzí
ZOJ, a to předsednictvu SČF. To návrh projedná na nejbližším zasedání, a pokud ho schválí, podá návrh na zápis PS do veřejného rejstříku. Postavení členů SČF, kteří
jsou členy PS, se nemění.
ZOJ může jako PS začít působit až dnem zápisu
do veřejného rejstříku, do té doby nemůže bez souhlasu P-SČF vstupovat do práv a závazků.
Název PS musí obsahovat výraz „KF“ nebo „OS“
(nebo „Komise“ - v případě OS Komise znalců /viz § 28/)
a označení „pobočný spolek SČF, z. s.“.
§ 24 PS má právní osobnost odvozenou od právní
osobnosti SČF. PS může mít práva a povinnosti a
nabývat je v rozsahu určeném Stanovami SČF a zapsaném ve veřejném rejstříku.
PS může svým jménem jako hlavní vyvíjet jen
takovou činnost, která slouží k uspokojování a ochraně
zájmů, k jejichž naplňování byl SČF založen a které jsou
uvedeny v Hlavě I Stanov SČF. Vedle této hlavní činnosti
může PS vyvíjet i vedlejší hospodářskou činnost,
spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, jeli její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném
využití spolkového majetku.
SČF a jeho členové neručí za závazky a dluhy PS.
PS vede samostatné účetnictví, a to v souladu s
obecně platnými předpisy. Kopii účetní uzávěrky předává
v termínu stanoveném P-SČF sekretariátu SČF.
§ 25 Činnost PS se řídí Stanovami SČF a vnitřní
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Hlava VI

organizační normou PS (stejně jako činnost jiných ZOJ),
s přihlédnutím k právní osobnosti PS. V případech neuvedených ve Stanovách SČF se na PS vztahují příslušná
ustanovení OZ (zejména § 228 až 231, 234, a související).

Orgány ZOJ
§ 32 Orgány ZOJ jsou:
a) členská schůze (dále jen „ČS“);
b) výbor;
c) revizor (popř. revizoři).

Hlava V
Kluby filatelistů a odborné společnosti
§ 26 KF se ustavují na principu územním, OS na
principu odborné zájmové činnosti. Jejich činnost přispívá k dosahování cílů a naplňování poslání SČF.
§ 27 KF vzniká zakládací listinou podepsanou nejméně
třemi zakládajícími členy a písemnou registrací v S-SČF.
Návrh na registraci obsahuje jména a další osobní údaje
nejméně tří volených funkcionářů přípravného výboru
klubu a zápis z ustavující schůze. Zápis musí obsahovat
vyjádření, že se přítomní seznámili se zněním Stanov
SČF a zavazují se je dodržovat. Pokud nejde o členy SČF,
doručí S-SČF své přihlášky za člena SČF; o jejich přijetí
rozhodne tajemník SČF. Po kontrole předložených dokladů oznámí S-SČF klubu souhlas se vznikem a přidělí
mu registrační číslo. KF může mít i členy přidružené,
jejich postavení je popsáno v § 14.
§ 28 OS vzniká zakládací listinou podepsanou nejméně
deseti zakládajícími členy, členy SČF, a schválením PSČF. Její činnost se řídí vlastní organizační normou, která
musí být v souladu se Stanovami SČF a je předkládána
k registraci S-SČF. OS může mít i členy přidružené, jejich
postavení je popsáno v § 14.
OS SČF je i Komise znalců (dále jen „KZ“) SČF,
působící v předchozím období podle předchozích
Stanov SČF jako komise P-SČF. Svou stávající organizační normu příslušně upraví do 6 měsíců od účinnosti nyní
platných Stanov SČF. Svůj název upraví na „Komise
znalců, OS SČF, z. s.“.
§ 29 ZOJ jsou dílčím způsobem samostatně hospodařícími jednotkami v rámci SČF. S výjimkou PS nemají
právní osobnost. O svém hospodaření předkládají
jednou ročně, v termínu stanoveném P-SČF, zprávu SSČF. Pokud chce ZOJ vyvíjet samostatnou vedlejší
hospodářskou činnost v oboru filatelie (jednorázově
nebo opakovaně), musí k tomu získat předem písemný
souhlas P-SČF, obsahující podmínky této činnosti; to se
nevztahuje na PS.
§ 30 ZOJ mohou pro potřeby své činnosti zřizovat
sekce, pracovní skupiny a komise pro řešení zadaného
úkolu, a to trvalé nebo dočasné.
§ 31 ZOJ zaniká, dohodne-li se na tom nejméně dvoutřetinová většina členů přítomných v době usnášení na
její členské schůzi. O záměru zániku musejí být předem
písemně informováni všichni členové ZOJ. Likvidace
proběhne podle obecně závazných právních předpisů.
Zprávu o tom je povinen předložit předseda ZOJ do
sedmi dnů S-SČF, který ji předá k projednání P-SČF. Přitom členství jednotlivých členů v SČF zůstane zachováno; přidružené členství v ZOJ zaniká.
V případě, že některá ZOJ přes opakované
písemné upozornění P-SČF svou činností porušuje
Stanovy SČF a/nebo jeho dobré jméno, může ji P-SČF
zrušit, a to svým usnesením, pro které musí hlasovat nejméně dvě třetiny všech členů P-SČF. Pro případné přezkoumání takového rozhodnutí je příslušná revizní
komise SČF. Likvidace ZOJ proběhne stejně, jako v případě popsaném v předchozím odstavci, členství
jednotlivých členů v SČF zůstane zachováno; přidružené
členství v ZOJ zaniká.

Členská schůze ZOJ
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§ 33 ČS jako nejvyšší orgán ZOJ svolává výbor nejméně jedenkrát ročně, a to alespoň 15 dnů před
stanoveným termínem, způsobem v místě obvyklým. Z
pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání.
Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně
omezovaly možnost členů se ho zúčastnit.
§ 34 ČS ZOJ je schopna se usnášet, pokud je přítomna většina jejích členů. Usnesení přijímá většinou hlasů
členů přítomných v době usnášení (výjimkou je případ
uvedený v § 36 písm. k, kdy se požaduje nejméně dvoutřetinová většina); každý člen má jeden hlas.
Není-li ČS schopna se usnášet, sejde se za půl
hodiny od počátku předchozího zasedání náhradní ČS,
která může jednat jen o záležitostech zařazených na
pořad předchozího zasedání. Náhradní ČS je schopna
usnášení za účasti libovolného počtu členů. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení
(výjimkou je případ uvedený v § 36 písm. k, kdy se
požaduje nejméně dvoutřetinová většina); každý člen
má jeden hlas.
§ 35 Mimořádnou ČS svolává výbor ZOJ, pokud se na
tom výbor usnese, nebo z podnětu nejméně třetiny
členů, nebo revizní komise SČF, nebo revizora (revizorů)
ZOJ. Pro konání mimořádné ČS platí stejné podmínky
jako pro konání ČS.
§ 36 ČS zpravidla:
a) projednává a schvaluje zprávu o činnosti;
b) projednává a schvaluje zásadní směry další činnosti;
c) projednává a schvaluje rozpočet;
d) projednává a schvaluje zprávu o hospodaření;
e) projednává a schvaluje zprávu revizorů;
f) projednává a schvaluje volební řád pro volbu výboru
a revizora (revizorů);
g) volí členy výboru;
h) volí revizora (revizory);
i) před Valnou hromadou SČF na ni volí delegáta
(delegáty);
j) stanoví výši členských příspěvků pro ZOJ s tím, že
může zmocnit výbor ZOJ k jejich případné změně v
období mezi ČS;
k) rozhoduje o zániku ZOJ.
§ 37 O konání ČS musí výbor ZOJ do třiceti dnů vyhotovit zápis, z nějž je zřejmé, kdo zasedání svolal, jak a
kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky ČS zvolila, jaká usnesení přijala a
kdo a kdy zápis vyhotovil. Kopii zápisu pošle výbor S-SČF.
§ 38 U větších ZOJ může působnost členské schůze
plnit shromáždění delegátů. Počty a způsob volby
delegátů na shromáždění určí výbor ZOJ.
§ 39 Pokud to je třeba, vyzve P-SČF všechny jednotlivé ZOJ, aby na program své nadcházející ČS zařadily
konkrétní bod, důležitý pro celý spolek (SČF), a navrhne
znění usnesení, o kterém se má hlasovat; v tomto případě jde o dílčí členské schůze SČF ve smyslu § 255
OZ. Každá ZOJ pak oznámí S-SČF počet zúčastněných
členů na členské schůzi a počet odevzdaných hlasů,
které se poté v rámci celého spolku (SČF) sčítají. Dílčí
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Valná hromada SČF (shromáždění delegátů)

všech ZOJ, odeslanými alespoň 3 měsíce před stanoveným termínem. Z pozvánky musí být zřejmé místo,
čas a pořad zasedání. Místo a čas zasedání se určí tak,
aby co nejméně omezovaly možnost delegátů se ho
zúčastnit.
Každý delegát VH má tolik hlasů, kolik členů SČF
zastupuje (to se stanoví podle počtu členských známek
SČF, které v daném roce zaplatila vysílající ZOJ). Více
ZOJ se může dohodnout na vyslání společného
delegáta, pak se jejich hlasy sčítají. Pokud chce některá
ZOJ vyslat více delegátů, hlasy se mezi ně poměrně
rozdělí.
P-SČF navrhuje VH organizaci a program jejího
jednání.
§ 52 VH je schopna se usnášet, pokud přítomní
delegáti zastupují většinu členů SČF.
Není-li VH schopna se usnášet, sejde se za půl
hodiny od počátku předchozího zasedání náhradní VH,
která může jednat jen o záležitostech zařazených na
pořad předchozího zasedání. Náhradní VH je schopna
usnášení za účasti libovolného počtu delegátů.
§ 53 Mimořádnou VH svolává P-SČF, pokud se na tom
usnese, nebo z podnětu nejméně třetiny členů SČF,
nebo z podnětu RK-SČF. Pro konání mimořádné VH platí
stejné podmínky jako pro konání VH.
§ 54 VH se mohou s hlasem rozhodujícím účastnit
pouze řádně zvolení delegáti, kteří jsou členy SČF.
§ 55 Usnesení VH je platné, hlasuje-li pro ně tolik
delegátů, že zastupují většinu členů SČF zastoupených
delegáty přítomnými hlasování; výjimkou je případ
uvedený v § 56 písm. k, kdy se požaduje nejméně dvoutřetinová většina.
Tajemník SČF zveřejní usnesení VH na internetových stránkách SČF.
§ 56 VH:
a) schvaluje svůj jednací řád;
b) projednává a schvaluje dlouhodobou koncepci SČF;
c) pokud je to navrženo, projednává a schvaluje Stanovy
SČF;
d) projednává a schvaluje zprávu o činnosti P-SČF;
e) pokud je to navrženo, projednává a schvaluje zásady
hospodaření SČF;
f) projednává a schvaluje zprávu o hospodaření SČF;
g) projednává a schvaluje zprávu RK-SČF;
h) projednává a schvaluje volební řád pro volby členů PSČF a RK-SČF;
i) volí předsedu SČF, dva místopředsedy SČF (pro ZOJ
a pro zahraniční činnost) a tajemníka SČF (kteří jsou
tím současně zvoleni i za členy P-SČF) a 11 dalších
členů P-SČF (a jejich náhradníky); samostatně se volí
předseda SČF, najednou místopředsedové a tajemník
SČF, najednou ostatní členové P-SČF; volby jsou tajné,
každá volba je jednokolová, zvoleni jsou ti kandidáti,
kteří získají nejvíce hlasů (u dalších členů P-SČF a
jejich náhradníků v pořadí podle počtu obdržených
hlasů);
j) volí 3 členy RK-SČF (a jejich náhradníky); volba je
tajná, jednokolová, zvoleni jsou ti kandidáti, kteří získají
nejvíce hlasů (v pořadí podle počtu obdržených
hlasů);
k) rozhoduje o zániku SČF.

§ 51 VH (shromáždění delegátů) je nejvyšším orgánem SČF. P-SČF svolává VH nejméně jednou za 5 let, a
to písemnými pozvánkami adresovanými výborům

§ 57 P-SČF je nejvyšším orgánem SČF mezi VH. Vytyčuje cíle činnosti SČF v souladu s dlouhodobou

členské schůze se musejí konat v časovém úseku
stanoveném P-SČF. Pro jejich konání platí zásady
uvedené v § 33 a násl.

Výbor ZOJ

H

§ 40 Výbor řídí činnost ZOJ mezi ČS a odpovídá za její
hospodaření. Funkční období výboru je pětileté, pokud
při jeho volbě nestanoví ČS jinak.
§ 41 Výbor tvoří předseda, místopředseda, hospodář a
případně i další zvolení členové. U menších ZOJ je
možné sloučení funkcí, s výjimkou sloučení funkcí
předsedy a hospodáře. Výbor musí mít nejméně tři členy.
Schůze výboru je schopna se usnášet, pokud je
přítomna většina jeho členů. Usnesení přijímá většinou
hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má
jeden hlas.

Revizoři ZOJ

VR

§ 42 ČS volí nejméně jednoho revizora. Funkční
období revizorů je pětileté, pokud při jeho volbě nestanoví ČS jinak. Pokud je revizorů zvoleno více, tvoří
společně revizní komisi. Schůze komise je schopna se
usnášet, pokud je přítomna většina jejích členů.
Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době
usnášení; každý člen má jeden hlas.
§ 43 Revizoři dohlížejí na hospodaření příslušné ZOJ.
Mohou kdykoli nahlížet do jejích účetních knih a účtů.
Revizoři dále dohlížejí na dodržování Stanov SČF a
vnitřních předpisů SČF a příslušné ZOJ. Jsou příslušní
pro případné přezkoumání rozhodnutí o ukončení členství a přidruženého členství v ZOJ.
§ 44 Revizoři mají právo účastnit se jednání výboru
ZOJ s hlasem poradním.
§ 45 Před konáním ČS jsou revizoři povinni vypracovat
písemnou zprávu o výsledcích své činnosti v uplynulém
období a předložit ji ČS ke schválení. Kopii zprávy
revizorů posílá výbor ZOJ S-SČF.

Hlava VII

¡

Kroužky mladých filatelistů

N

§ 46 KMF mohou zřizovat ZOJ, nebo ve spolupráci se
SČF školy, domy dětí a mládeže a další subjekty, z jejichž
statutu vyplývá péče o mládež. KMF podléhá registraci
v S-SČF prostřednictvím Komise mládeže P-SČF (dále
jen „KM“).
§ 47 Vedoucím KMF musí být člen SČF starší 21 let.
Jednotliví členové KMF jsou registrováni KM.
§ 48 KMF nemají orgány ve smyslu § 32. Jejich funkce
zajišťuje v přiměřeném rozsahu vedoucí KMF.

Hlava VIII

Regionální sdružení

§ 49 Regionální sdružení je volným neinstitucionálním
uskupením KF na základě jejich zájmu, s cílem dalšího
rozvoje organizované filatelie na daném území.

Hlava IX
Orgány SČF
§ 50 Orgány SČF jsou:
a) valná hromada SČF (dále jen „VH“);
b) předsednictvo SČF (P-SČF);
c) revizní komise SČF (dále jen „RK-SČF“).
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koncepcí SČF, Stanovami SČF a se zásadami schválenými VH.
P-SČF má 15 členů; klesne-li tento počet, nastupují na uvolněná místa náhradníci v pořadí podle
počtu hlasů obdržených ve volbách na VH
§ 58 První zasedání P-SČF se koná bezprostředně po
skončení VH; na každém zasedání je stanoven termín a
místo zasedání následujícího, které se určí tak, aby co
nejméně omezovaly možnost členů P-SČF se ho
zúčastnit.
Návrh programu zasedání podle pokynů předsedy SČF vypracuje S-SČF a rozešle ho členům P-SČF
spolu s pozvánkou. Program nesmí obsahovat body vyhrazené jen pro jednání VH (zejména ty uvedené v § 56
písm. c, i, j, k; s výjimkami uvedenými dále).
P-SČF je schopno se usnášet, pokud je přítomna
většina jeho členů, usnesení přijímá většinou hlasů členů
přítomných v době usnášení (výjimky jsou uvedeny
dále); každý člen má jeden hlas.
Není-li P-SČF schopno se usnášet, sejde se za půl
hodiny od počátku předchozího zasedání jeho náhradní
schůze, která může jednat jen o záležitostech zařazených
na pořad předchozího zasedání. Náhradní zasedání je
schopno usnášení za účasti libovolného počtu členů.
Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době
usnášení (pokud není ve Stanovách výslovně uvedeno
jinak); každý člen má jeden hlas.
§ 59 Člen P-SČF vykonává funkci osobně, může však
zmocnit pro jednotlivý případ jiného člena P-SČF, aby za
něj při jeho neúčasti hlasoval (§ 159 odst. 2 OZ).
§ 60 P-SČF může rozhodovat i mimo zasedání v
písemné formě nebo s využitím technických prostředků (§ 158 odst. 2 OZ). Pro výsledky takového rozhodování platí stejné podmínky jako pro výsledky hlasování na
běžném zasedání. Výsledky se uvedou v zápisu z nejbližšího zasedání P-SČF.
§ 61 Členové P-SČF jsou povinni plnit uložené úkoly
odpovědně a svědomitě, v souladu s posláním a cíli
SČF, Stanovami SČF, etickým kodexem a vnitřními
předpisy SČF. Z liknavého plnění přidělených úkolů je PSČF oprávněno vyvodit závěry, případně člena z
pracovního úkolu odvolat.
§ 62 P-SČF:
a) řídí činnost SČF mezi VH;
b) schvaluje plán činnosti SČF na své funkční období a na
jednotlivé roky v rámci koncepce SČF, schválené VH;
c) rozhoduje o doplnění P-SČF o členy z řad náhradníků, v
pořadí podle počtu hlasů obdržených ve volbách na VH;
d) schází se nejméně dvakrát za rok, počet zasedání
stanoví samo P-SČF; v mezidobí jedná s využitím
technických prostředků, a to nejméně jednou za dva
měsíce;
e) zřizuje jako své pracovní orgány komise, např.
jurymanů (KJ), mládeže (KM), výstavní (KV) a pro
mezinárodní vztahy (KMV), resp. může rozhodnout o
jejím zrušení, pomine-li potřeba její existence; jmenuje
a odvolává předsedy a další členy vedení a členy
komisí a schvaluje jejich statuty;
f) podle potřeby zřizuje pracovní skupiny a poradní
orgány a jmenuje a odvolává jejich členy;
g) schvaluje rozpočet SČF na jednotlivé roky v souladu
se zásadami hospodaření, schválenými VH;
h) schvaluje výsledky hospodaření SČF za předchozí
kalendářní rok;

N

¡

VR

H

i) stanoví výši členských příspěvků SČF na následující
kalendářní rok;
j) schvaluje organizační řád SČF;
k) schvaluje vnitřní předpisy SČF;
l) jmenuje zástupce SČF do mimosvazových orgánů, zejména do komise pro přípravu emisních plánů a do komise pro výtvarné řešení českých poštovních známek;
m) informuje ZOJ o své činnosti;
n) v případě uvolnění funkce volí předsedu, místopředsedu a tajemníka SČF;
o) pozastavuje a obnovuje výkon funkce člena P-SČF;
p) rozhoduje o vyloučení člena SČF a o opětovném přijetí vyloučeného člena;
q) schvaluje počet zaměstnanců S-SČF a rozhoduje o
uzavření a ukončení pracovně-právního vztahu s nimi
a jeho případných změnách;
r) jmenuje do funkce svazové jurymany (členy KJ) a
znalce a poradce (členy OS KZ), a to po ukončení
předepsaného řízení a na doporučení KJ resp. OS KZ,
jejímž je uchazeč o funkci členem; svazový juryman,
znalec a poradce může být z této funkce odvolán PSČF, pokud ve své činnosti závažně porušil Statut KJ
resp. OS KZ, či její Etický kodex, resp. Stanovy SČF či
jeho Etický kodex; odvolání je platné, hlasují-li pro ně
nejméně dvě třetiny všech členů P-SČF; pro přezkoumání takového rozhodnutí je příslušná RK SČF;
s) vypracovává pro VH zprávu o své činnosti.
t) v případě, že v době mezi zasedáními VH SČF dojde
ke změně obecně závazného předpisu, v jehož důsledku je třeba technicky upravit některou z formulací
ve Stanovách SČF, je tuto změnu oprávněno provést
P-SČF, pokud pro to budou hlasovat dvě třetiny ze
všech jeho členů; totéž platí, pokud k takové úpravě
vyzve SČF příslušný orgán státní moci nebo soud.
§ 63 Člen P-SČF může ze závažných důvodů (např.
zdravotních nebo pracovních) pozastavit své členství v
P-SČF, a to na dobu určitou nebo neurčitou. Na dobu
pozastavení členství nastupuje na místo tohoto člena
do P-SČF náhradník, v pořadí podle počtu hlasů obdržených ve volbách na VH. Po skončení závažných
důvodů člen informuje P-SČF o svém návratu do funkce
člena P-SČF.
§ 64 V případě důvodného podezření ze závažného
porušení obecně závazných právních předpisů nebo
ze závažného porušení Stanov SČF nebo jiného vnitřního
předpisu SČF některým členem P-SČF může P-SČF
rozhodnout o pozastavení výkonu jeho funkce. Usnesení
P-SČF o pozastavení výkonu funkce člena P-SČF a
usnesení o obnovení výkonu funkce člena P-SČF je
platné, hlasují-li pro ně nejméně dvě třetiny všech členů
P-SČF. Na dobu pozastavení členství nastupuje na místo
tohoto člena do P-SČF náhradník, jak je popsáno v § 63.
§ 65 Pro RK-SČF platí ustanovení § 63 a 64 obdobně.
§ 66 V případě, že předseda nebo místopředseda SČF
nemůže nadále vykonávat funkci nebo na ni rezignuje,
zvolí P-SČF na jeho místo některého ze členů P-SČF.
V případě, že tajemník SČF nemůže vykonávat
funkci nebo na ni rezignuje, zvolí P-SČF tajemníka ze
členů P-SČF, pokud to není možné, zvolí za tajemníka
některého ze členů SČF a tím ho současně kooptuje do
funkce člena P-SČF namísto tajemníka původního.
V případě pozastavení členství předsedy, místopředsedy nebo tajemníka v P-SČF podle § 64,
pozastavuje se současně výkon jeho funkce; na dobu
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tohoto pozastavení jmenuje P-SČF na jeho místo zástupce, a to způsobem uvedeným výše.
S ukončením výkonu funkce předsedy, místopředsedy nebo tajemníka SČF zaniká i členství v P-SČF.
§ 67 O konání zasedání musí P-SČF do třiceti dnů vyhotovit zápis, z nějž je zřejmé, kdo zasedání svolal a jak,
kdy a kde se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal,
jaká usnesení přijalo a kdy byl zápis vyhotoven, který podepíší předsedající, zapisovatel a ověřovatel zápisu. Zápis je uložen v S-SČF a tajemník SČF jej zveřejní na
internetových stránkách SČF.

H

b) tržby z výstavních, kulturních a společenských akcí;
c) tržby z vlastní činnosti;
d) přijaté dary, odkazy apod.;
e) dotace a další příjmy.
Evidence všech příjmů a výnosů, zejména darů a
odkazů, musí být vedena podle pokynů S-SČF a musí
odpovídat platným právním předpisům.
§ 76 Za správu majetku a hospodaření s ním odpovídají všechny orgány a ZOJ SČF v rámci své působnosti. Řídí se při tom obecně platnými právními předpisy,
zásadami hospodaření SČF a pokyny vyšších orgánů
SČF.

Revizní komise SČF

Hlava XII

§ 68 RK-SČF má tři členy. Klesne-li tento počet, nastupují na uvolněná místa náhradníci v pořadí podle
počtu hlasů obdržených ve volbách na VH. Svého
předsedu si RK-SČF volí ze svých členů, a to na své
první schůzi, po ukončení zasedání VH. Pro RK-SČF
platí ustanovení § 65.
§ 69 RK-SČF:
a) kontroluje hospodaření SČF a správu jeho majetku;
b) vypracovává pro P-SČF a VH písemnou zprávu o
hospodaření a správě majetku SČF;
c) navrhuje P-SČF opatření týkající se hospodaření a
správy majetku;
d) dohlíží na dodržování Stanov SČF a vnitřních předpisů
SČF ve všech orgánech SČF a jím zřizovaných
institucích;
e) přezkoumává odvolání členů SČF proti rozhodnutí PSČF.
§ 70 Členové RK-SČF mají právo účastnit se jednání PSČF s hlasem poradním.

§ 77 Pro platnost písemného právního úkonu učiněného jménem SČF se vyžaduje podpis předsedy a
dalšího člena P-SČF, nebo dvou členů P-SČF, kteří k
tomu byli pověřeni tímto orgánem; u podpisu se vždy
uvádí funkce podepisujícího. Právní úkony je možno
činit pouze v souladu se stanovisky P-SČF.
§ 78 SČF zastupuje navenek předseda SČF jako
statutární zástupce, a to v duchu stanovisek P-SČF. V
době nepřítomnosti zastupuje za stejných podmínek
předsedu SČF místopředseda (případně jiný člen PSČF), pověřený k tomu P-SČF.

VR

Tajemník SČF

Právní úkony činěné jménem SČF

Závěrečná ustanovení

§ 79 Zániku SČF předchází jeho zrušení, a to:
a) rozhodnutím o dobrovolném rozpuštění, pokud pro ně
na VH hlasuje tolik delegátů, že zastupují dvě třetiny
členů SČF zastoupených delegáty přítomnými
hlasování; o záměru na dobrovolné rozpuštění SČF
musí být předem písemně informovány všechny ZOJ;
b) pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR o
jeho rozpuštění;
c) rozhodnutím soudu podle § 268 OZ.
SČF nezanikne dříve, než zaniknou všechny jeho PS.
§ 80 V případě likvidace SČF jmenuje VH likvidátora,
který rozhoduje o likvidaci majetku a informuje o zániku
Ministerstvo vnitra ČR.
§ 81 Zrušuje se znění Stanov SČF schválené VH dne 4.
12. 2010 a schvaluje se toto nové znění, které bude ve
smyslu zák. č. 89/2012 Sb., OZ, doručeno veřejnému rejstříku, a to do 15 dnů.
Tyto Stanovy SČF nabývají platnosti a účinnosti
dnem 5. 12. 2015.

¡

§ 71 Administrativu SČF zajišťuje tajemník SČF a jím
řízený S-SČF. Pracovněprávní vztah s tajemníkem SČF
vzniká jeho volbou na příslušné období, a formálně jej s
ním a s dalšími pracovníky S-SČF navazuje, rozvazuje a
popř. mění předseda SČF, a to na základě usnesení PSČF.

Hlava X

Hlasování a právoplatnost usnesení
§ 72 Ve všech orgánech SČF a jeho ZOJ, pokud jsou
usnášeníschopné, rozhoduje o způsobu hlasování
(tajném nebo veřejném) prostá většina hlasů přítomných členů nebo delegátů (na VH prostá většina hlasů,
podle počtu členů SČF, které delegáti zastupují).
§ 73 Všechny orgány SČF a jeho ZOJ se usnášejí prostou většinou hlasů přítomných členů nebo delegátů a
jsou schopny usnášení, je-li přítomna nadpoloviční
většina členů těchto orgánů, pokud v konkrétních případech není ve Stanovách SČF výslovně uvedeno jinak.

N

Zajímavý materiál,
potřebné informace,
hodnotné prémie
a především nové přátele
najdete ve Svazu českých filatelistů.

Hlava XI

Hospodaření SČF

§ 74 Majetek SČF tvoří:
a) dlouhodobý nehmotný majetek;
b) dlouhodobý hmotný majetek;
c) drobný dlouhodobý hmotný majetek;
d) zásoby;
e) finanční prostředky a ceniny;
f) pohledávky a ostatní aktiva.
§ 75 Výnosy a příjmy SČF jsou:
a) příjmy z řádných a mimořádných členských příspěvků;
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Hlava XIII

Pokud ještě nejste jeho členem,
vyžádejte si informace ještě dnes!
SČF, Opletalova 29, 110 00 Praha 1

www.informace-scf.cz
tel.: 222 541 395
sekretariat@informace-scf.cz
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Výstava Glogów 2015 očima jurymana
Ve dnech 12. – 14. června
se konala v polském Hlohově
Mezinárodní filatelistická výstava Głogów 2015. Šlo o výstavu II. stupně a zúčastnili
se jí vystavovatelé ze sedmi
zemí: Běloruska, České republiky, Litvy, Německa, Nizozemska, Slovenska a samozřejmě z Polska.
Také složení jury bylo mezinárodní. V desetičlenné porotě byl jeden zástupce Slovenska a jeden z ČR; ostatní
členové, stejně jako expert,
byli z Polska. Práce jury začala už 10. června a ukončena
byla v pátek 12., před slavnostním otevřením výstavy.
Hodnocení jednotlivých exponátů bylo proto známo už v
její první den.
Porota hodnotila velice přísně. Některým porotcům
vadily i popisky vytištěné na proužcích papíru a poté na
list nalepené. Také se mi zdálo (třeba to ale byl jen můj
dojem), že exponáty dotýkající se jakýmkoli způsobem
polské historie či polského území již - řečeno sportovní
terminologií - „na startu vyhrávaly 1:0“. O to více vyniká
hodnocení některých českých účastníků. Tím nechci
snižovat úroveň ostatních exponátů, i ty měly vesměs vynikající úroveň.
Velkou cenu výstavy a zároveň i cenu starosty (v Polsku se řekne prezidenta) města Hlohova obdržel exponát v třídě poštovní historie Andrzeje Kłosińského (PL):
Cenzura korespondence na polských územích do roku
1922, se ziskem 89 bodů, tedy velkou zlatou (VZ) medailí.
V jednotlivých třídách byly dále oceněny jako nejlepší
exponáty: tradiční - Stanisław Walisch (PL): Polsko 1860

– 1934 (87, VZ); tematické - Henryk Połeć (PL): Příběh
o lehké atletice (85, VZ); mládeže - Weronika Krajcer
(PL): Poplatky bez známek (82, VPz); jednorámových
exponátů - Zygmunt Żurek (PL): Ilustrované dopisnice
vydané u příležitosti 400. výročí smrti Wita Stwosza,
studium vydání (93, Z).
Z ČR se výstavy zúčastnili vystavovatelé s deseti
exponáty a nutno říci, že se určitě neztratili. Vždyť zisk
čtyř zlatých a dvou velkých pozlacených medailí lze
považovat za úspěch. Ve třídě tradiční filatelie získaly
shodně zlaté medaile dva exponáty Radka Černého Severní Jemen 1926-48 a Severní Jemen 1950-62 (80 a 81),
které doplatily na určitou nevyváženost některých listů,
místy i strohost popisů (a také na obecnou menší znalost
této známkové země). Velkou pozlacenou medaili získal
exponát Václava Svobody TGM v čs. známkové tvorbě
(79), který doplatil na krátkost přípravy, neboť byl přivezen na poslední chvíli jako náhradní exponát za jiný nedoručený. Ve třídě poštovní historie získal velkou
pozlacenou medaili Vladislav Beneš za Perfiny z území
Československa 1881-1949 (78); vyšší ohodnocení nezískal „díky“ menší znalosti problematiky perfinů některých členů poroty. Ve třídě jednorámových exponátů získali shodně zlaté medaile Václav Svoboda za exponát
Chomutovská pošta a její razítka do roku 1945 (82),
kterému by možná pomohlo zúžení časového období, a
Vladimír Münzberger za Perfiny na Slovensku v období
1939-45 (85), tady se projevily v hodnocení stejné
důvody jako u exponátu Vl. Beneše. Celkové vyznění
účasti našich vystavovatelů je tedy velmi dobré.
Výstava byla po všech stránkách velice dobře připravena, a to hlavně díky svému „dobrému duchu“,
hlavnímu organizátoru Adamu Kęstowiczovi, kterému
patří za vše díky - a ještě jednou opětovná gratulace k
jeho 70. narozeninám!
Jiří ŠILHAN, člen výstavní jury

Propagační výstavka k 70. výročí osvobození Plzně
V pondělí 13. dubna byla v plzeňské galerii U Andělíčka
slavnostně otevřena propagační filatelistická výstavka
věnovaná 70. výročí osvobození Plzně. Zásluhu na tom
má tamní KF 03-13. Na výstavce byly k vidění celistvosti
připomínající útvary americké armády, které se podílely
na osvobození Plzně a dalších částí západních Čech.
Především pro nefilatelistickou veřejnost
šlo o zajímavé a do jisté míry i neznámé
dokumenty. Osobně se domnívám, že
takovéto drobné nesoutěžní výstavky jsou
jednou z cest, jak na sebe filatelisté
mohou upozornit veřejnost. Plzeňskému
klubu proto patří za tento počin poděkování.
Jistou škodou je, že při procházce po
Plzni jsem nikde nenarazil na plakáty či
jiné upoutávky informující o výstavce;
možná jsem ale chodil po špatných
ulicích. Rovněž je škoda, že se slavnostního zahájení, pokud vím, nezúčastnil
žádný představitel města. Zda byli či nebyli pozváni, nevím. Pokud nebyli, je to
škoda. Ukazuje to na zásadní problém –
jako filatelisté stále neumíme svou práci a
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činnost odpovídajícím způsobem „prodat“. Je to škoda
nejen proto, že široká nefilatelistická veřejnost v řadě míst
pomalu neví, že jako svaz a místní kluby vůbec
existujeme, ale i proto, že řada nadšenců-filatelistů, kteří
odvádějí dobrou práci, se tak dočká většinou ocenění
pouze z našich řad. A to je málo.
Julius CACKA
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Essen 2015 pohledem vystavovatele
Ve dnech 7. až 9. května se konal filatelistický veletrh 25.
Internationale Briefmarken-Messe, jehož součástí byla výstava zaměřená na tematické exponáty. Přináším z ní několik postřehů.
Veletrh má trvalé místo v kalendářích obchodníků i filatelistů, svědčí o tom jeho už 25. ročník. Proběhl v jedné z
hal výstaviště a podle mého názoru nemalý počet obchodníků potkáme na podzim v Praze na Sběrateli. Mezi stánky
jsme měli dvě zastoupení. Prezentaci Sběratele a také výstavy Exponet měl za úkol stánek pánů Jiráskových. A šli
na to hezky česky, neboť propagaci spojili s ochutnávkou
výborného piva Lobkowicz. Dalším zástupcem byl stánek
České pošty - Postfily. Podle Ivy Dobešové byl největší zájem o aršíky Ochrany přírody, vydání Europa, Umělecká
díla na známkách, Historické dopravní prostředky, i o
aktuální aršíky jako EXPO 2015 Milano. Stánek navštívili
také zákazníci, kteří nevyužívají zásilkový servis, poskytovaný Českou poštou a pravidelně si dokupují nově
vydávané známky, čímž si kompletují ročníky. Ke každé výstavě známek s prodejní částí, kde se ČP účastní, je vydávána dopisnice a připraven kašet. Zákazníci ji mohou na
místě napsat a podat, odeslána je pak z Prahy.
Jedna z letošních nejvýznamnějších akcí, výstava
EUROPHILEX London 2015, byla pojata netradičně. Tematické exponáty byly vystaveny týden před konáním londýnské výstavy na specializované výstavě v Essenu, která byla
součástí výstavy EUROPHILEX a byla prezentována jako
evropské mistrovství v tematické filatelii (European Championship for Thematic Philately) s podporou FEPA. Do Londýna pak byly odvezeny pouze exponáty, které zvítězily v
jednotlivých námětových sekcích. Těch bylo osm, přihlášeno bylo 74 exponátů, v mistrovské třídě pak další čtyři.
Na poli výstavním se nepovažuji za nováčka, aktivně vystavuji mnoho let a sestavil jsem už pátý exponát s vesmírnou tematikou. Tato výstava však byla první, kterou jsem
prožil na vlastní kůži (nepočítám výstavy vysokomýtské). To
znamená, že jsem svůj exponát ve středu odpoledne přivezl,
vystál frontu na instalaci a osobně ho nainstaloval, v sobotu
po ukončení veletrhu proběhla demontáž. Velmi poučná a
přínosná byla diskuze se zkušenými a úspěšnými vystavovateli a samozřejmě také se členy jury, kterou tvořila v tematické filatelii opravdu zvučná jména. Účastnil jsem se také
slavnostního vyhodnocení výsledků, které bylo v krásném

sále v klidné čtvrti Essenu. Celkovým vítězem výstavy se stal
domácí reprezentant Damian Läge s jedenáctirámovým
exponátem Fascinated in Feathers - how birds inspire
people (Fascinace peřím – jak ptáci inspirují lidi).
K tomuto a i dalším exponátům, které získaly vysoké
ocenění, jenom krátce (ale věřím, že výstižně) - chce je vidět
na vlastní oči, popis je naprosto nevystihující. Překvapením
pro mě byla účast polské skupiny tematických sběratelů,
kterých na tuto vrcholnou událost dorazilo celkem 18! A užili
si velmi pěkné úspěchy, když R. Prange se svým exponátem o vinařství a vínu zvítězil v sekci Zemědělství a domácí
zvířata (zlatá/92 bodů) a tím postoupil na výstavu do
Londýna. Na bronzovém stupínku pak v sekci Člověk a
všední život skončil exponát K. Trawinsého (zlatá/90 bodů).
V této sekci jsem se účastnil svým exponátem o Valentině
Těreškovové Životopis první ženy ve vesmíru, za který jsem
obdržel 83 bodů, a tedy pozlacenou medaili.
Na výstavě jsem se přesvědčil, že chce-li se vystavovatel
bodově posunout, bez cestování a návštěv významných výstav a odborných seminářů to prostě nepůjde. Současně si
také více považuji práci národních komisařů, kteří odpovědně přivezou a instalují více exponátů na jednotlivých zahraničních výstavách. Je škoda, že někteří kolegové hledí
na tyto aktivity poněkud jinak. Na akci jsem poznal také
nové známé, stejně postižené filatelisty. A například při setkání s polskou družinou jsme se zasmáli tomu, že Čech a
Poláci se jedou seznámit až do vzdáleného Essenu. Na
druhou stranu - proč ne? Vždyť i v tom je kouzlo filatelie!
Petr FENCL

Autor příspěvku na stánku Postfily na veletrhu v Essenu.

Je málo výstav a proto trvá dlouho, než se získá potřebná kvalifikace
Takové stížnosti ze strany našich vystavovatelů se neustále opakují a slouží jako argument ke zdůvodnění,
proč není dost kvalitních exponátů pro výstavy I. stupně a
vyšších. Pravdou je, že soutěžních výstav je u nás málo v průměru tak jedna ročně.
Na druhé straně je třeba říci, že malý počet tuzemských
výstav není limitujícím faktorem pro získání potřebné
kvalifikace. SČF má řadu smluv o spolupráci s filatelistickými svazy okolních zemí a jejich součástí je ve většině případů možnost uznávání kvalifikací získaných na výstavách
v těchto zemích. I kdyby výše uvedené smlouvy neexistovaly, tak je získání kvalifikace „v zahraničí“ možné, neboť
naše republika je členem EU. Stačí se podívat na webové
stránky rakouského či německého filatelistického svazu a
zjistíte, že pouze v těchto dvou zemích, našich bezprostředních sousedech, se ročně pořádá několik desítek
výstav III. a II. stupně. Stačí proto tyto stránky sledovat a
přihlásit se. Osobně se domnívám, že získání potřebné
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kvalifikace pro prvovystavovatele (III. stupeň) v zahraničí
může být výhodnější, než v domácím prostředí. Konkurence v zahraničí je totiž většinou větší než v domácím
rybníku a současně má začínající vystavovatel možnost již
od samého počátku být konfrontován s aktuálními trendy,
které se v jednotlivých výstavních třídách projevují. A může
se tak vyhnout chybám, které se později obtížněji odstraňují. Samozřejmě už v této fázi by měl být exponát opatřen anglickým, popř. německým textem. I když tato cesta
za kvalifikací může být finančně náročnější, než pomalé získání kvalifikace doma, je třeba zvážit i faktor času. Při
optimálním výběru termínů zahraničních výstav a při troše
štěstí lze totiž získat potřebnou kvalifikaci z nuly na I.
stupeň za polovinu domácího času, dokonce existuje i
teoretická možnost dosáhnout na I. stupeň v průběhu 12
až 15 měsíců. A to by již za trochu námahy stát mělo.
Nebo je právě tato „námaha“ limitujícím faktorem?
Julius CACKA
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Ohlédnutí za chomutovskou výstavou
Tradice česko-německých
přeshraničních výstav Euregio
Egrensis pokračovala letos v
pořadí již šestou výstavou, po
delší době konanou na našem
území. Z pověření SČF ji ve
dnech 6. – 10. 5. 2015 realizoval klub filatelistů 04-02
Chomutov pod vedením Václava Svobody v sále galerie
Špejchar na Náměstí 1. máje v Chomutově. Výstava byla
pořádána na počest 175. výročí vydání první poštovní
známky světa v Anglii a také k uctění památky pana
Františka Lněničky, zakladatele této řady výstav. Záštitu
převzal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a
primátor města Chomutova Jan Mareš a posléze i nově zvolený primátor Daniel Černý.
Organizačnímu výboru se podařilo shromáždit 43 českých a 30 německých, převážně velmi kvalitních exponátů. Svědčí o tom 4 velké a 9 zlatých i 16 velkých a 17 pozlacených medailí, udělených mezinárodní jury.
Nejvíce exponátů (27) bylo vystaveno ve třídě poštovní
historie. Z ní pocházel i nejlepší exponát výstavy – exponát Petera Severina Použití známek a razítek rakouské
pošty na území Slovenské republiky 1850 – 1867 (velká
zlatá medaile, 94 bodů). V přehledné prezentaci a
pečlivém popisu jedinečného materiálu zúročil autor
poznatky z připravované publikace o tomto období.
Neméně zajímavé byly i exponáty Miloše Červinky Poštovní historie na Děčínsku (velká zlatá, 93) a Michala
Hauzra Perzekuce židovského národa v Protektorátu
Čechy a Morava a Gheto Terezín (velká zlatá, 92). Z
německých exponátů ve třídě poštovní historie dominoval exponát Rolfa Narmanna Die Trockenstempel des
Kirchstaates (zlatá, 86). Vyjmenované exponáty obdržely
i věcné ceny.
Sběratele českých známek potěšil v tradiční třídě exponát Václava Pixy Česká republika 1993 – 1995, známky
a jejich poštovní využití (velká pozlacená, 83). Exponát
zachytil první tři roky naší republiky, kdy zpočátku souběžné platily známky dvou států. Jury ocenila prezentaci
nejvzácnějších známek zkoumaného období a znalosti z
poštovního provozu i tisku známek. Zaslouženou pozornost budila i speciální studie Václava Svobody T. G.
Masaryk v Československé známkové produkci 1918 –
1937 (velká pozlacená, 81). Ovšem celkově malý počet
exponátů Československa a České republiky vzbuzuje
obavy, zda a nakolik může být naše známková produkce
zastoupena na připravované Světové výstavě poštovních
známek PRAGA 2018.
175. výročí vydání první poštovní známky světa v Anglii
byl věnován známý exponát Petra Radosty Velká Británie
1840 – 1873 (zlatá, 86). Ten jej neustále vylepšuje a doplňuje; dopisy s dvoupáskami známek, vzácná razítka a
neupotřebená první známka ve velmi dobré kvalitě jistě
stály za zhlédnutí.
V tematické třídě dominovali němečtí vystavovatelé v
čele s exponáty Harry Pätzoldy Die Familie und ihre

Funktionen a Jürgena Schildeho Verbeugen ist besser als
löschen (oba zlatá, 85). Stejné hodnocení získal i exponát Jaroslava Punčocháře Československé letectví 1918
– 1939 a čs. letci v boji proti fašismu; jehož materiály a
tematické zpracování zaujaly i německé jurymany. Společně s ním čest českých námětářů zachraňoval osvědčený a tematicky dobře zpracovaný exponát Davida
Schillera Lipsko – nejen město veletrhů (velká pozlacená, 80).
Velmi zajímavé exponáty byly soustředěny ve třídě
filatelistické literatury. Nejvyšší bodové ocenění (83) a
pozlacenou medaili získaly exponáty Josefa Chudoby
Bibliografický seznam článků zabývajících se obdobím
ČSR 1918 – 1939 (uveřejněných v tuzemských filatelistických časopisech), vydaný jako součást řady Monografie čs. a českých známek, a Jindřicha Vomely Monografie Černé Hory. Jen o tři body méně získala neméně
zajímavá publikace Ivana Leiše Výplatní otisky firem a institucí z území Slovenska 1946 – 1992.
Doprovodnou akci výstavy tvořila výstava mladých
filatelistů na chomutovské radnici, výstava grafických
prací paní Marie Svobodové, výstava krajek a výstava
návrhů poštovních známek žáků chomutovských škol.
Při palmáre výstavy byly poprvé udělovány Ceny Miroslava Langhammera za záslužnou publicistickou činnost.
Klub filatelistů 04-02 nabídl předsednictvu SČF uvést v
rámci výstavy Chomutov 2015 tuto cenu v život. O udělení
prvních čtyř ocenění píšeme na straně 3 těchto Informací ve zprávách z předsednictva. Všem vyznamenaným je
předal předseda SČF.
Organizátorům výstavy je třeba poděkovat za její celkový zdárný průběh i za vytvoření velmi příjemného prostředí. Je nám známo, že se zpočátku potýkali s nedostatkem financí a dokonce snad v jednu chvíli i hrozilo, že budou nuceni se organizace této akce vzdát.
Výsledek však předčil všechna očekávání. Nejen, že se
jim podařilo od různých sponzorů získat dostatek finančních prostředků, ale tyto dokázali využít k velmi dobré
propagaci výstavy a filatelie vůbec. Těžko si již vzpomínáme na doby, kdy k nějaké výstavě (snad s výjimkou výstav s patronátem FIP a FEPA) byly vydány 2 pěkně zpracované výstavní bulletiny a katalog obsahující nejen obligatorní texty, ale i řadu dalších filatelistických odborných
článků. A to se ještě připravuje publikace s pracovním
označením „Taková byla...“. Podařilo se shromáždit i řadu
velmi pěkných věcných cen, které by nepochybně obstály
i na světové výstavě (možná by je vystavovatelé ocenili
více než některé opakující se kýčovité ceny dodané
některými filatelistickými svazy na výstavu Praga 2008). A
samozřejmě nesmíme zapomínat ani na propagační význam této akce v místě, zejména pak mezi školní mládeží.
Ukazuje se, že pořádání výstav v menších městech je
správnou cestou, jen je třeba sehnat několik nadšenců,
kteří budou ochotni se tomu věnovat. Přitom nedostatek
financí na počátku nemusí být nepřekonatelnou překážkou.
Walter MÜLLER
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