
ZPRAVODAJ SVAZU ČESKÝCH FILATELISTŮ Číslo 3/2015

Členové předsednictva a revizní komise SČF po skončení svého posledního jednání v tomto volebním období. 
Zleva pánové Černík, Sedlák, Münzberger, Töpfer, Cacka, Fronc, Schiller, Svoboda, Beneš Vl., Běloubek, Aksamit, 

Šolc, Maleček, Fencl, Müller, Beneš Fr., Okáč a Rotport.

Dne 5. prosince 2015 proběhne Valná hromada Svazu českých filatelistů,
která schválí nové stanovy SČF a zvolí nové orgány vedení svazu. 

K hlavním úkolům nadcházejícího pětiletého období patří uspořádat
Světovou výstavu PRAGA 2018. 

Co může udělat každý člen SČF pro její zdar a pro další činnost svazu?
Odpověď je jednoduchá: Získat do svého klubu nebo odborné společnosti

alespoň jednoho nového zájemce o členství v SČF!
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ÉDITORIAL

NA PŘELOMU DVOU VOLEBNÍCH OBDOBÍ

Vážení čtenáři,
říkává se s trochou falešné skromnosti, že naši práci by měli posoudit jiní, nikoli my sami. Ovšem

to bychom asi často čekali marně, neboť ti „jiní“ si musí nejprve pochválit svoji práci a na další
už jim zpravidla nezbyde čas.

Pokusme se proto podívat na náš zpravodaj INFORMACE SČF sami, neboť právě teď nastal
ten správný okamžik! Vedení periodika spolu s čestným titulem „šéfredaktor“ jsem přijal od
předsednictva SČF 9. dubna 2011, na jeden rok. Díky dobrému domácímu počítačovému vybavení
a odchodu do důchodu jsem mohl celou práci dělat z Hodonína. Spoléhal jsem i na podmínku,
zakotvenou jako úkol a podchycenou v usnesení z uvedeného jednání – že totiž každý člen

předsednictva přispěje do obsahu zpravodaje jedním příspěvkem ročně. Schváleno jednomyslně všemi pří tom nými,
plněno jen sporadicky. Z jednoho roku mého slíbeného působení se však nakonec vyklubalo pět let a z plánovaných
čtyř čísel jich bylo nakonec devatenáct – to devatenácté právě čtete. Je to i díky tomu, že se poměrně rychle stabili -
zovala redakční rada a doplnila se o další zkušené členy včetně Václava Špatného z Blatné, náhradníka předsednic-
tva. Rád konstatuji, že redakční rada pracovala dobře a byla mi spolehlivou oporou při řešení četných drobných
problémů, které vydávání periodika nezbytně provázejí. Každému členovi jednotlivě patří mé poděkování, a mohu se
zaručit, že každý z nich může kdykoli v budoucnu vést INFORMACE samostatně jako šéfredaktor.

Od převzetí vedoucí funkce se rozběhla i snaha zlepšit dosavadní vzhled INFORMACÍ, nejprve alespoň barevnou
obálkou, lepším papírem, tiskem, atd., atd. Jednoznačně nejvýhodnějším řešením pro SČF se ukázala nabídka
časopisu Filatelie, zaručující vydávání a rozesílání INFORMACÍ zcela zdarma, včetně zajištění grafické úpravy, pečlivě
prováděné zkušeným Vladimírem Münzbergerem. Samozřejmě za to patří nejen dík šéfredaktora, ale jistě i Vaše plné
uznání, vážený čtenáři. Vždyť INFORMACE SČF jsou jediným pravidelným zpravodajem, s nímž předstupuje
předsednictvo před členskou základnu. Periodickou tiskovinou, kde dostane svůj prostor každá složka Svazu českých
filatelistů, klub, odborná společnost, sekce apod., pokud má zájem a projeví potřebu se prezentovat. 

Řada závažných článků trvalé hodnoty svědčí o tom, že se v posledních čtyřech letech zkvalitnila i obsahová náplň
INFORMACÍ. Snad tedy nyní, v samém závěru volebního období, řekne většina našich čtenářů spolu s Karlem
Sabinou ono známé: „Dobrá věc se podařila …“. Josef ŠOLC, šéfredaktor Informací SČF

Zanedlouho skončí volební období, v němž mne předsednictvo SČF – po odstoupení mého
předchůd ce – zvolilo 28. 5. 2011 do funkce předsedy Svazu českých filatelistů. Jaké bylo toto
období, končící jubi lej ním rokem založení SČSF?

Spolupráce SČF s Českou poštou a ministerstvem průmyslu a obchodu (vydavatelem našich
známek) probíhala úspěšně. Formou příležitostného tisku byla obnovena prémie pro naše členy.
Vyšla známka k 6. mezinárodní výstavě poštovních známek Euregio Egrensis Chomutov 2015,
příležitostná dopisnice k 50. výročí založení Svazu filatelistů, příležitostná razítka k oběma akcím
a přichystáno je příležitostné razítko k nadcházející Valné hromadě. Vedle toho byla k různým
filatelistickým příležitostem používána řada příleži tostných razítek, R-nálepek, cenných nálepek

Apost a vyšly i přítisky na dopisnicích. Do emisního plánu příštího roku bylo zařazeno vydání poštovní známky ke
společné česko-slovenské filatelistické výstavě ve Žďáru nad Sázavou. V neposlední řadě je třeba zmínit, že po celé
období dobře fungovala naše novinková služba.

Úspěšná byla i spolupráci s Poštovním muzeem v Praze, zejména při přípravě a průběhu už tradiční akce Den
české filatelie, na kterou členové SČF každý rok dostávají zvláštní číslovanou pozvánku České pošty, s jejím holo-
gramem. Poštovní muzeum umožňovalo studijním sběratelům z řad členů SČF přístup k ma teriálům z jeho fondů,
což je v řadě případů základní předpoklad pro jejich práci, zajišťovalo získávání dodatečných otisků příležitostných
razítek, vycházelo našim členům vstříc při studiu v muzejní knihovně.

Za důležité považuji, že byly obnoveny odborné před nášky v rámci systému vzdělávání členů SČF. Předsednictvo
SČF uspořádalo přednášky v roce 2012 v Brně, 2013 v Praze, další se uskutečnily v rámci doprovodného programu
výstav Vysoké Mýto 2011, Svitavy 2014 a Chomutov 2015. Přednášky a semináře také organizují některé kluby a
odborné společnosti, např. KF 00–15, KF 00–65 Apollofila, Klub polské známky v Karviné a řada dalších. 

Velmi dobře probíhá spolupráce s pořadatelem kaž doročního veletrhu Sběratel, na němž má SČF vždy svůj
stánek, hojně navštěvovaný zástupci klubů a odbor ných společností. Ti zde projednávají s pracov níky sekretariátu
organizační otázky, sjednávají si sem schůzky s kolegy z jiných klubů, vyzvedávají členské prémie a pozvánky do
PM. Komise znalců SČF na stánku poskytuje poradenskou službu, o niž se vedle našich členů zajímá i veřejnost,
což vede k propagaci našeho svazu – a někdy i získání nových zájemců o členství. 

Odborným garantem pro práci s mládeží byla Komi se mládeže SČF. Pečovala o kroužky mladých filate listů, spolu-
pracovala s jejich vedoucími a s organizač ními výbory výstav, na nichž mladí filatelisté představili své exponáty.
Pořádala pravidelné porady, každoročně organizovala filatelistickou olympiádu mládeže, pro kterou připravovala
podkladové materiály, a pořádala její celostátní finále. 

Tradičně nejviditelnějším kontaktem našeho oboru s veřejností jsou filatelistické výstavy, soutěžní i propa gační,
a samozřejmě doprovodné akce s nimi spojené. V uplynulém funkčním období uspořádal náš svaz celkem šest
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velmi úspěšných soutěžních výstav - Vysoké Mýto (2011, 2013), Lidice 2012, Ostropa Jihlava 2013, Svitavy 2014
a Chomutov 2015. Vysoce oceňuji úsilí všech, kdo se podíleli na jejich přípravě a třeba i přes počáteční obavy o
výsledek se jim podařilo překonat překážky. Nesmíme zapomínat ani na řadu menších akcí, jako jsou různé pro-
pagační výstavy, křty známek a podobně. Všechny tyto akce mohou být dobrou inspirací k následování.

Předsednictvo SČF dvakrát novelizovalo Výstavní řád s cílem, aby zjednodušilo administrativu spojenou s po řádá -
ním výstav a zlepšilo možnosti získání kvalifi kace exponátu pro výstavu 1. stupně. Je povzbudivé, že se rozví je jí snahy
vystavovatelů o získání kvalifikace na výstavy vyššího stupně i na výstavách partnerských svazů v zahraničí.

Úspěšní jsme byli i v oblasti mezinárodních aktivit. Po dlouholetém otálení byly konečně podepsány dohody o spolu-
práci se Svazem slovenských filatelistů a se Svazem filatelistů Chorvatska (obě 2012) a v roce 2013 nově i s Polským
svazem filatelistů. Na závěr česko-německé výstavy Ostropa 2013 pozval SČF do Jihlavy představitele národních
filatelistických svazů, s nimiž uzavřel dohodu o vzájemné spolupráci, představitele Federace evropských filatelistických
asociací a pracov ní skupiny ArGe Tschechoslowakei z Německa. Byly projednány možnosti organizování bilaterálních
výstav a předány zkušenosti z výstav 1. stupně a z výchovy jurymanů. Koncem roku 2011 proběhlo v Praze z ini ciativy
místopředsedy SČF pro zahraniční činnost zasedání předsednictva FEPA, které projednalo změny ve stanovách, pod-
mínky pro přidělování patronátu FEPA a přípravu kongresu v Opatii (2012). 

Povzbudivé je, že se do práce v některých klubech a odborných společnostech zapojují mladší sběratelé, z nichž
někteří se ujali i funkcí ve výboru. Je dobré, že se daří získávat i mladší zájemce o členství v Komisi jurymanů a v
Komisi znalců, z nichž někteří v uplynu lém období úspěšně ukončili příslušná řízení a mohli být předsednictvem
SČF jmenováni jurymany, znalci a poradci, což rozšiřuje možnosti všech členů svazu k zís kání potřebných
odborných vyjádření. Pro SČF má samozřejmě význam, že i podle nového zákona o znalcích a tlumočnících zůstal
znaleckým ústavem zapsaným v seznamu vedeném ministerstvem spravedl nosti ČR, což mu zajišťuje důležité po-
stavení na poli boje proti padělkům v našem oboru. 

V průběhu končícího volebního období byla přijata opatření k hospodárnějšímu provozu sekretariátu SČF, která
vyústila k jeho přestěhování do dnešního sídla v Opletalově ulici naproti Hlavnímu nádraží. To mimo jiné zlepšilo
jeho dostupnost pro naše členy, zejména ty starší, pro které cestování do Holečkovy ulice nebylo nejlehčí. Díky
tomu je snadnější využívání svazové knihovny, zasedací místnosti, i nabídkové služby. Zlepšila se grafická i poly-
grafická úroveň Informací SČF, lépe jsou využívány i jeho webové stránky.

Z lidského hlediska mám radost z dobrých vztahů mezi našimi členy v posledních letech, což je nakonec přirozené
– vždyť nás spojuje společný ušlechtilý zájem, který by nám měl dát odpočinout od denních sta rostí a strastí. 

Uplynulé volební období tedy hodnotím jako úspěš né a přál bych si, aby v podobném duchu probíhalo i údobí
nadcházející, k němuž položíme základ na prosincové Valné hromadě. V něm bude nutné napnout všechny síly
ke dvěma cílům: Udržení celistvosti svazu (a pokud možno i ke zvýšení počtu jeho členů, což může ovlivnit každý
z nás) a k uspořádání Světové výstavy poštovních známek PRAGA 2018, konané na počest trojího stého výročí -
vzniku Republiky československé, vydání první československé známky a založení Poštovního muzea v Praze.
Naplnění obou těchto cílů chci samozřejmě napomoci, proto jsem se rozhodl opět kandidovat na funkci předsedy
SČF. Pokud získám důvěru delegátů, budu pro Svaz českých filatelistů pracovat se stejným nasazením, jako v před-
chozích letech. Zda si Vaše hlasy zasloužím, mu síte samozřejmě posoudit především Vy sami.

Na závěr bych rád poděkoval všem členům Svazu českých filatelistů, funkcionářům i těm ostatním, za všech -
no, co pro SČF v uplynulém volebním období vykonali, a těším se, že stejně úspěšně budeme pro naši krásnou
společnou zálibu pracovat i v období nadcházejícím. Walter MÜLLER, předseda SČF

Vážení přátelé, chci vám poděkovat za velké množství nominací na funkci tajemníka SČF,
které jste zaslali, přestože jsem již v Informacích č. 2 oznámil, že na tuto funkci už nebudu
kandidovat. Prožil jsem s vámi několik volebních období, poznal mnoho obětavých a praco -
vi tých filatelistů, navázal pevná přátelství. Navzájem jsme si obohacovali svůj filatelistický život. 

Poštovní známky a dění kolem nich mi pomáhaly relaxovat a přinášely hodně radosti a
potěšení. Nelze ani vyjmenovat kluby, v jejichž středu jsem prožil krásné chvíle při debatách
nad sbírkami a propagačními exponáty, nebo se zúčastnil soutěžních výstav jimi organi -
zovaných, ať už jako juryman nebo vystavovatel. Vzpomínám na přátele v Brně, Rovensku pod
Troskami, Jilemnici, Trutnově, Turnově, Příbrami, Pardubicích, Plzni, Hradci Králové, Karlových

Varech, Svitavách, Žďáru nad Sázavou, Jihlavě, Kroměříži, Lipníku nad Bečvou, Vysokém Mýtě, Novém Bydžově,
Velkém Meziříčí, Jindřichově Hradci, Lovosicích a zejména v Chomutově, kde se konala soutěžní mezinárodní vý-
stava Euregia Egrensis. Nezapomenutelné jsou výstavy PRAGA 1998 a 2008, Brno 2000 a 2005, Ostropa Jihlava,
Euregia Egrensis v Karlových Varech i velice kvalitní soutěžní výstavy v Trutnově, Příbrami (Hluboš a Dobříš),
Svitavách, Jihlavě, Žďáru n/S, Lipníku nad Bečvou, Kadani, Klášterci n/O a Roudnici n/L. 

Díky komisi mládeže SČF jsem byl aktivním účastníkem mnoha mládežnických výstav, soutěží a dalších aktivit.
Mnozí bývalí mladí filatelisté už dnes patří mezi zkušené funkcionáře, vystavovatele a znalce (Zdeněk Okáč, František
Beneš, Václav Špatný, Miroslav Hauzr, Zdeněk Töpfer, Jan Krátký, Michal Musil, David Schiller a mnozí další).

Filatelie žije - díky vám, obětavým členům a funkcionářům v klubech, odborných společnostech a komisích.
S funkcí tajemníka SČF tedy po 26 letech končím, rád bych ale své zkušenosti využil ve funkci místopředsedy

SČF pro vnitrosvazovou činnost, o kterou jsem se rozhodl ucházet. Věřím, že mou kandidaturu podpoříte. 
Dovolte, abych vám všem za dosavadní dlouholetou spolupráci poděkoval a popřál pevné zdraví a hodně radosti

z naší společné záliby, filatelie. Jaroslav MALEČEK, tajemník SČF
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VYZNAMENÁNÍ UDĚLENÁ ČLENŮM SČF

Usnesení 14. schůze předsednictva SČF,
konané v sobotu 3. října 2015 v Domě filatelie, Klimentská 6, Praha 1

Přítomni a omluveni: viz přiložená prezenční listina.
Hosté: pp. V. Beneš a Aksamit (za RK SČF).
Služba sekretariátu: pí Králková, Hanzlová, Iszová.
Předsednictvo SČF schválilo:
1. návrhovou komisi tohoto zasedání P-SČF ve složení

pp. Cacka, Töpfer, Schiller, a ověřovatele zápisu: pp.
Münzberger, Fencl;

2. program schůze dle pozvánky (v příloze); bod 3) byl
vypuštěn;

3. v rámci přípravy Valné hromady 2015:
a. návrh jednacího řádu VH;
b. volební řád VH;
c. do mandátové komise navrhlo: pp. Šolc (před -

seda), Töpfer a Aksamit (členové);
d. do volební komise navrhlo: pp. Münzberger

(před seda), Svoboda a Schiller (členové);
e. do návrhové komise navrhlo: pp. F. Beneš (před -

seda), Běloubek a Rotport (členové);
f. za ověřovatele zápisu navrhlo: pp. Müller, Okáč;

4. zřízení nové formy čestného ocenění SČF – „Zápis
do čestné knihy Svazu českých filatelistů“. Toto oce -
nění je určeno osobnostem, které mají vynikající
zásluhy o českou filatelii; jako prvního oceněného
schválilo RNDr. Karla Špačka;

5. navržený seznam vyznamenaných.
Předsednictvo SČF vzalo na vědomí:
1. zprávy předsedy, obou místopředsedů a tajemníka

SČF o jejich činnosti od 13. schůze předsednictva
SČF;

2. informaci o čerpání rozpočtu SČF k 30. 9. 2015;
3. informaci BDPh o zrušení filatelistické výstavy

 OSTROPA Bautzen 2016;
4. informaci Polského svazu filatelistů o konání výstavy

GLOGÓW 2016 (16. - 18. 4. 2016), stupeň II.
Předsednictvo SČF zrušilo:
1. analytickou skupinu SČF.
Předsednictvo SČF jmenovalo:
1. na návrh Komise znalců Ing. Jaroslava Štefka znal-

cem pro obor „Česká republika – ochranné prvky
poštovních známek, celin a kolků“.

Předsednictvo SČF uložilo:
1. J. Cackovi zpracovat návrh rozpočtu SČF na rok

2016 a rozeslat jej členům P-SČF do 11. 11. 2015 k
odsouhlasení per rolam. Na přípravu výstavy PRA-
GA 2018 alokovat v návrhu rozpočtu pro rok 2016
částku 30.000 Kč. Definitivní schválení rozpočtu
provede P-SČF vzešlé z voleb na VH;

2. W. Müllerovi dopracovat do 15. 10. 20105 návrh
Hlavních úkolů SČF do roku 2020;

3. M. Musilovi zveřejnit na webových stránkách SČF:
• konečný seznam kandidátů na funkci předsedy,

místopředsedů, tajemníka, členů předsednictva
SČF, předsedy Revizní komise SČF a členů re-
vizní komise, a to do 5. 11. 2015;

• návrh jednacího řádu 5. valné hromady SČF, ter-
mín co nejdříve;

• volební řád 5. VH SČF, termín co nej dříve;

• informaci, že kandidáti do všech orgánů a funkcí
SČF, volených 5. valnou hromadou SČF, se musí
zaregistrovat na sekretariátu SČF nejpozději do
31. 10. 2015 (pokud tak již neučinili). Pozdější
návrhy na kandidáty nebudou přijaty, termín
uveřejnění na webu SČF ihned;

4. V. Münzbergerovi, ve spolupráci se sekretariátem
SČF, zařadit do nejbližší zásilkové služby časopisu
Fila te lie položky „Příležitostný tisk a vstupenka do
Poštovního muzea za rok 2015“ s cenou 300 Kč za
oba kusy celkem; získaná tržba bude odvedena do
pokladny SČF.

Na základě zdůvodněných návrhů z klubů filatelistů, z
odborných společností a ze sekretariátu SČF rozhod lo
předsednictvo SČF ocenit svazovými vyzname náními
následující zasloužilé členy:
Čestné uznání za rozvoj filatelie

Mgr. Slavomil Strnad, KF 05-41 Jilemnice; Otakar
Veselý, KF 01-68 Příbram; Mgr. Jiří Vojkovský, KF
07-09 Frýdek-Místek; Ing. Květoslav Štika, OS SSZZ.
Čestné uznání SČF – I. stupeň

František Ságl, KF 07-05 Havířov.
Čestné uznání SČF – II. stupeň

Jan Kostlán, KF 07-09 Frýdek-Místek.
Čestné uznání SČF – III. stupeň

Lukáš Horný, KF 07-05 Havířov; František Lisec, KF
04-02 Chomutov; Ing. Marie Nováková, KF 07-51 Ko-
přivnice; Miroslav Marenčok, KF 07-09 Frýdek-Místek.
Všem vyznamenaným srdečně blahopřejeme!

FILATELISTICKÝ SLAVÍN
Ve věku nedožitých 78 let zemřel 3. července 2015 zná mý

sběratel a jeden z velkých znalců poštovní historie, zejména
provozu historických i soudobých poštoven, pan Mgr. JIŘÍK
BEJSTA, předseda Klubu filatelistů 03-01 Domažlice.

Ve věku 73 let zemřel po těžké nemoci v nemocnici v Čes -
kém Brodě pan ing. PAVEL PITTERMANN, dlouholetý funk -
cionář SČSF a SČF, znalec československých poštov ních
známek. Juryman i vystavovatel, člen Mezinárodní aso ciace
filatelistických znalců (AIEP). Zesnul dne 8. srpna 2015.

Dne 12. srpna 2015 nás nečekaně opustil ve věku 75 let
pan LADISLAV HERCÍK, dlouholetý správce kolování Klubu
filatelistů 07-19 v Hranicích, velký znalec zvláště českých a
československých známek.

Dne 16. srpna 2015 zemřel ve věku 76 let pan ing.
BOHUMIL DĚDEK, dlouholetý správce novinkové služby
KF 01-007 Rakovník. Tuto funkci zastával nepřetržitě od
roku 1976 až do své smrti. 

Ve věku 71 let zemřel 5. září 2015 po těžké nemoci
dlou holetý vedoucí Kroužku mladých filatelistů a člen
vedení Námětové společnosti SČF pan JIŘÍ ŠPULÁK, KF
04-33 Kadaň.

Dne 6. října 2015 nás opustil ve věku 73 let předseda nej-
staršího KF 00-01 Praha pan PAVEL KUKLÍK.

Čest památce těchto našich zesnulých kolegů a přátel.
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FINLANDIA 2017
Evropská filatelistická vý-

stava s patronátem FEPA a
uznáním FIP se uskuteční ve
dnech 24. – 28. 5. 2017 ve fin-
ském městě Tampere. Bude
oslavou stého výročí vzniku ne-
závislé Finské republiky, což
připomíná i logo výstavy.

Třetí největší finské město
Tampere s 224.000 obyvateli
je vzdálené 170 km od hlav -
ního města Hel sinky. Je snad -

no dosažitelné leteckou, ale i vlakovou, automobilovou
a lodní dopravou a tak je výstava vhodnou příležitostí
k návštěvě i pro české filatelisty a vysta vo va tele, kteří
mají vynikající možnost vystavit své exponáty v evrop-
ské soutěži.

Výstava hodlá představit řadu nových postupů - za
všechny je určitě třeba zmínit třídu obrazových po-
hlednic - a slibuje praktické použití moderních tech -
nologií s vyloučením papírových nosičů, např. u přihlá -
šek, při práci jury, povinné skenování exponátů a jiné.

Předpokládá se představení přibližně 350 exponátů
na 2200 výstavních rámech rozdělených do 11 sou -
těžních tříd následovně:

FEPA Grand Prix, Tradiční filatelie, Poštovní historie,
Aerofilatelie, Fiskální filatelie, Celiny, Námětová filatelie,
Otevřená třída, Obrazové pohlednice, Třída mládeže a
Třída filatelistické literatury. Jednorámové exponáty
budou součástí příslušných jednotlivých tříd. 

Výstavní poplatky činí:
- 300 EUR pro pětirámový exponát
- 480 EUR pro osmirámový exponát
- 60 EUR pro exponát filatelistické literatury
- 80 EUR pro jednorámový exponát
- Exponáty mládeže jsou bez poplatků.

V rámci nesoutěžních tříd, na pozvání Organizačního
výboru výstavy, budou představeny exponáty v
Čestném dvoře, ve třídě poštovních muzeí a dále
exponáty vztahující se k získání nezávislosti Finska v
roce 1917.

Webové stránky výstavy: www.finlandia2017.fi
Vít VANÍČEK, vit.vanicek@volny.cz

Obnovíme námětovou sekci 
Zdravotnictví a Červený kříž?

Zdravotnictví a Červený kříž jsou ve světě stále
populárními náměty tematických sbírek a exponátů. V
Československu byli již před 50 lety význační sbě -
ratelé těchto témat. Exponáty doktorů Strnada, Base a
Fialy byly úspěšné i na mezinárodních výstavách. Obě
témata umožňují zařazovat do sbírek velice zajímavé a
různorodé materiály ze všech filatelistických oborů, a
především i staré a hodnotné celistvosti. Je proto
škoda, že v současnosti již delší dobu nepracuje
námětová sekce těchto témat. Najdou se mezi členy
SČF zájemci o tato témata? Napište na e-mailovou
adresu vladimir.viklicky@seznam.cz.

MUDr. Vladimír VIKLICKÝ, CSc.

Světová výstava SINGAPORE 2015
Ve dnech 14. až 19. srpna 2015 se

v Republice Sin gapur konala pod
patronací FIP výstava poštovních
známek World Stamp Exhibition
Singapore 2015 za účasti 64 států
světa. Její organizátoři připra vili za-
hájení za účasti prezidenta repu-

bliky pana Dr. Tony Keng Yama, který velkým ra -
zítkem výstavy provedl otisk na zvětšené a ofran ko -
vané FDC. Po programu folklorního tanečního soubo -
ru byla výstava otevřena za velkého zájmu veřejnosti.
Během výstavních dnů proběhlo mnoho doprovod -
ných akcí včetně soutěží pro děti a mládež. Fronta
byla samozřejmě i u stánku singapurské pošty.

Mezinárodní jury udělila za velké množství exce -
lentních exponátů celkem 30 velkých zlatých a 78 zla -
tých medailí. Hlavní cenu výstavy a velkou zlatou me -
daili obdržel pan Tan Ah Ee ze Singapuru za 97 bodů
pro exponát Straits Settlements Classic.

Z naší malé účasti získal za jednorámový exponát
Chomutovský poštovní úřad a jeho razítka do roku
1916 MVDr. Václav Svoboda - 82 bodů a diplom. Stří -
brné medaile dostali Petr Radosta (72 bodů) za expo -
nát Velká Británie 1840 - 1870 a Václav Kopecký (70
bodů) za exponát Francie do roku 1875.

Během výstavy se prezentovali pořadatelé příští
světové filatelistické výstavy PHILATAIPEI 2016 z
Tajwanu. Tato významná přehlídka se bude konat 21.
až 26 října 2016 v Taipei.

Václav KOPECKÝ, národní komisař

PHILATAIPEI 2016
WORLD STAMP CHAMPIONSHIP EXHIBITION

74th FIP CONGRESS
Světová filatelistická výstava s přívlastkem Specia li -

zovaná je organizována jako mistrovství světa ve fila -
telii, které probíhá jako soutěž nejúspěšnějších expo -
nátů s oceněním nejméně 95 bodů na třech samo-
statných výstavách v průběhu minulých deseti let.
Mimo tuto mistrovskou třídu ovšem představí i většinu
„normál ních“ soutěžních tříd, tj. třídu Tradiční filatelie,
Poštovní historie, Celin, Aerofilatelie, Námětové filatelie,
Fiskální filatelie, Mládeže, Jednorámových exponátů,
Filate listické literatury a třídu Moderní filatelie.

Výstavní poplatky činí:
- 400 USD pro pětirámový exponát
- 640 USD pro osmirámový exponát
- 90 USD pro exponát filatelistické literatury
- 120 USD pro jednorámový exponát
- Exponáty mládeže jsou bez poplatků.

Výstava s kapacitou cca 2.200 výstavních rámů se
uskuteční v hlavním městě Tajvanu ve dnech 21. – 26.
října 2016, přičemž poslední den bude místem konání
74. kongresu FIP. Výstava ještě neotevřela vlastní
webové stránky, a tak základní informace jsou zatím k
dispozici na webových stránkách FIP. Pro zájemce o
více informací a o účast na obou výstavách je uvedeno
kontaktní spojení.

Vít VANÍČEK, vit.vanicek@volny.cz
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V sobotu 13. června 2015 v 17:00 hod. byla v Poni-
tranském muzeu za přítomnosti primátora města Nitry
Jozefa Dvonča, členů organizačního výboru, výstavní
jury a filatelistů slavnostně otevřena výstava mladých
filatelistů JUNIORFILA 2015 NITRA. Byla uspořádána
jako oborová soutěžní výstava mládeže I., II. a III.
stupně. Výstavní jury pracovala ve složení: Miroslav
Bachratý –  předseda, Jozef Oško – tajemník, Zdeněk
Töpfer (ČR) – člen. Vystaveny byly celkem 24 exponá -
ty, z toho po dvou z České republiky a Maďarska,
zbývající ze Slovenska.

Výstava tedy byla rozsahem nevelká, ale řada
exponátů měla velmi dobrou úroveň. O tom svědčí i
dosažená hodnocení. Za pozornost rozhodně stojí i
náměty některých exponátů.

Nejkvalitnější exponáty byly podle očekávání na vý-
stavě I. stupně. Mezi nimi dominovala naše Pavlína
Ondrejková s exponátem Zelená lékárna, která zí-
skala zlatou medaili a celkově nejvyšší hodnocení.
Další dva vystavovatelé získali pozlacené medaile, a to
Daniel Jindra za exponát Vědci, kteří pomohli světu a
Lukáš Oško za exponát Železniční doprava.

Na výstavě II. stupně byly uděleny dvě velké pozla -
cené medaile za exponáty Africká zvířata Juraje
Schrojfa a za Polární oblasti Martina Horného. I na vý-
stavě III. stupně se vyskytly dva exponáty, které byly
oceněny velkou pozlacenou medailí. Získali ji Nikol
Kováčiková za exponát Koně a Jan Blažek za exponát
Procházka pražskou ZOO. Jury udělila celkem 1 Z, 4
VPZ, 3 PZ, 5 VS, 5 S, 2 PS a 1 B medaili. 3 exponáty
nebyly pro nedostatečný rozsah hodnoceny.

Zajímavým zpestřením výstavy bylo vystavení
několika exponátů slovenských bývalých „mladých
filatelistů“ mimo soutěž.

K výstavě byla zřízena i příležitostná poštovní pře-
pážka, která používala příležitostné poštovní razítko a
dopisnici s přítiskem.

Výstava byla díky úsilí místních filatelistů velmi dobře
připravena, nadšení a zájem byly všude patrné.

Od pátku do neděle 19. - 21. 6. se v Nitře uskutečnily
také Dny mladých filatelistů a Filatelistická olympiáda
mládeže na téma Můj rodný kraj. Pro účastníky akce
byl připraven skutečně bohatý program, zahrnující
kromě soutěže i prohlídku historické Nitry, palmáre
výstavy a zájezd do Piešťan a na Bradlo ke Štefánikově
mohyle.

Zdeněk TÖPFER, národní komisař a člen jury

JUNIORFILA 2015 NITRA

Filatelie bez hranic
V září se konala v prostorách Knihovny města Hradec

Králové propagační výstava ze sbírek filatelistů KF 05-
001 s názvem Filatelie bez hranic. Předseda klubu ing.
Zbyněk Loučný spolu s Jiřím Ulrichem mne provedli vý-
stavou a poskytli mi množství zajímavých informací o
spolupráci s vedením knihovny i aktivitách vystavovatelů.
Představeny byly doklady o historii všech výstav králové-
hradeckých filatelistů; autorem této části expozice byl
nestor klubu Karel Holoubek. Pozornosti se těšily i do-
klady o mládežnické filatelii od Oldřicha Zeleného. Velice
zajímavé byly ukázky ze sbírky neorganizo va ného
umělce Stanislava Rejchrta s názvem Poštovní známky
očima výtvarníka, připomín ka Světové výstavy NEW
YORK 1939 autora Ivo Sedláčka, ukázky z terito riálních
sbírek Kanady a Švédska Zbyňka Loučného, afrických
kolonií Josefa Vlčka i výběry z generálních sbírek Če-
skoslovenska stejného majitele.

Laickou veřejnost a hlavně školní mládež - soudě
podle zápisů v knize návštěv - upoutal exponát Václava
Košťála Nejkrásnější známky roku ČSR a ČR a listy ze
sbírky Výtvarné umění Josefa Vlčka. Stále aktuální pro
laiky je Kosmos Milana Šabaty a Lodní doprava Jiřího
Talavaška. 

Královéhradečtí filatelisté představili krásu své
sběratelské záliby a určitě získali další zájemce o fila telii,

o čemž rovněž svědčí zápisy v knize návštěv. Vstup na
výstavu byl volný. Návštěvníkům byla zdarma nabízena
možnost vybrat si z použitých známek z celého světa a
využít poradenskou službu. K dispozici byl kašet
obdélníkového tvaru přímo na výstavě a R-nálepka s pří-
ležitostným textem na poště Hradec Králové 2.

Velký dík patří všem, kdo přípravě a průběhu vý-
stavy věnovali čas, úsilí i vlastní finanční prostředky, a
také vedení Městské knihovny Hradec Králové za po-
skytnutí prostor a výstavních rámů.

Jaroslav MALEČEK, tajemník SČF
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WEBOVÉ STRÁNKY KF 00-15 PŘITAHUJÍ
Klub filatelistů, sběratelů specializovaných oborů,

00-15 Praha, založený v roce 1943, patří mezi středně
velké kluby a za svoji trvalou přitažlivost i pro nové
členy vděčí třem pilířům činnosti. Je to zejména per -
fektně vedená novinková služba, tradiční přednáškové
cykly doplněné exkurzemi a poštovně-histo rickými
procházkami a v neposlední řadě dobrá infor movanost
členů a přátel klubu nejen o činnosti klubu, ale i o nej-
různějších zajímavostech filatelie a ve vztahu k ní.

Poté, co v roce 2001 začal výbor klubu využívat e-
mai ly mezi osobními a kontaktními schránkami členů,
kteří elektronickou poštu již využívali, došlo v roce
2003 k založení klubové schránky na freemailovém
portálu Centrum.cz. V období 2003 - 2013 vyslal jedna -
tel z klubové schránky členům a přátelům klubu více
než 700 hromadných e-mailových zpráv, z nichž mno -
hé obsahovaly také ukázky fotografií z proběhlých
akcí. E-maily začaly postupně nahrazovat dosud
obvyklé dopisové rozesílky i v případech, které patří k
povinnostem klubu. Technické možnosti rozesílek z
klubové schránky však byly omezující, a tak nazrál
čas k založení klubových internetových stránek, které
by přinášely našim členům a sympatizantům nové
informace průběžně a které by si mohli čtenáři otevírat
podle svých časových možností a zájmu.

A tak jsme zaregistrovali doménu www.kf0015.cz,
pronajali webový prostor a dnem 26. května 2013 za-
čali webové stránky naplňovat. Technická stránka
našeho webu je plně v kompetenci webmastera, avšak
obsah příspěvků a dalších informací je dílem širokého
týmu: výboru klubu, dalších členů a přátel klubu. Není
bez zajímavosti, že naše webové stránky nyní obsahují
téměř 1060 příspěvků, řazených do 45 rubrik a vy -
užívajících 56 štítků; dále je zde 78 dalších stránek a přes
10 300 obrázků a fotografií. Ke stažení jsou zde zdarma
a bez registrace poskytnuty některé speciali zované
katalogy českých i zahraničních autorů a stu dijní
materiály z přednášek. K příspěvkům jsme zazna menali
téměř 360 komentářů a 112 zájemců si nechává zasílat
automatické zprávy o aktualizacích na webu.

Náš portál je službou především členům Klubu
filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15
Praha. Snažíme se klub prostřednictvím stránek nejen
informovat, ale i stmelovat. Druhým, neméně důležitým
cílem je popularizace a propagace specializovaných
oborů ve filatelii nejen mezi našimi členy, ale i mezi
širokou veřejností. Slouží k tomu zejména odborné
statě z různých oborů, včetně poštovní historie, jakož
i zveřejňování i sebemenších poznatků z historie a
sou časnosti českého poštovního provozu. Třetím úko -
lem jsou aktuální informace o českých známkách a
celinách, pomocí kterých pošta denně píše svoji
historii, dokumentovanou zásilkami a dalšími předměty
našeho sběratelského zájmu.

Nejčtenějším příspěvkem na našem webu se v tomto
roce stal „Chomutov 2015 - filatelistická výstava (aktu -
ality)“ s rekordním počtem 7984 přečtení, následuje
historická kronika specializovaných oborů s počtem
6108 přečtení; ta patří také mezi nejlépe hodnocené.

Mezi nejstahovanější soubory patří brožura „70 let KF
00-15 Praha“ (693 stažení), přednáška „Oběti války v
poštovních dokladech“ Lubora Kunce (646 stažení) a
další přednáška Lubora Kunce „Polní pošta čs. armády
1938“ (629 stažení). Denní přístupy na náš web jsou
registrovány počitadlem a následně statisticky vy-
hodnocovány, a tak např. na přiloženém obrázku
můžete vidět měsíční návštěvy webu. Rekordní denní
návštěvu jsme zaznamenali 2. února 2015, kdy si naše
stránky otevřelo 371 návštěvníků; měsíční rekord má
březen 2015 s 6001 přístupy. O přitažlivosti našich
stránek svědčí celkový počet více než 96 tisíc přístupů
ke konci října t.r.

Věříme, že webové stránky www.kf0015.cz jsou pří-
nosem nejen pro klubový život a specializované obory,
ale i pro celou českou filatelii a samozřejmě i SČF.

Pravoslav KUKAČKA a Jiří MARKO, KF-00-15

Návštěvnost stránek www.kf0015.cz

K prvnímu výročí zahájení provozu webových stránek klubu
KF-00-15 používala pošta Praha 1 ve dnech 26. - 28. května
2014 příležitostnou vložku ve strojku Postalia.

Pokud ještě nejste členem
Svazu českých filatelistů,

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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Ohlédnutí sokolovských filatelistů
V dnešním uspěchané době superrychlé komuni -

kace, e-mailů a SMS zpráv z mobilního telefonu, si
málokdo vzpomene na poštovní známku. A přece první
poštovní známky vydané v Británii v roce 1840 měly
velký vliv na rozvoj komunikace a na informovanost.
Lidé na celém světě je začali sbírat, vyměňovat si je,
studovat je a dokonce s nimi obchodovat.

Sbírání poštovních známek se rychle stalo nej-
populárnějším koníčkem na celém světě. V našem
městě tuto zálibu sdíleli pánové Volf, Šneberk, Cihlář,
Bíba a Vavrečka, kteří před rovnými sedmdesáti lety, 8.
listopadu 1945, se na společné schůzce dohodli na za-
ložení Klubu filatelistů v Sokolově. Jeho dlouhodobým
a úspěšným předsedou byl F. Šneberk, nástupcem V.
Loník, v roce 1998 převzal vedení klubu M. Vaic, kte rý
funkci zastává do dnešních dnů.

Období velkého rozvoje a úspěchů zažil klub v letech
1960 – 1987, kdy měl přes 200 členů! V Sokolově se
konaly propagační, okresní a krajské výstavy. V roce
1974 uspořádal krajské kolo filatelistické olympiády pro
mládež ze Západočeského kraje. Při klubu působil krou -
žek mladých filatelistů, který postupně vedli páno vé
Nussberger, Hlava, Jeřábek a Derer. Mladí filatelisté ze
Sokolova úspěšně reprezentovali své město doma i v
zahraničí. Zájem byl i o zájezdy na filatelistické výstavy.
V roce 2006 se klub podílel na přípravě výstavy Euregio
Egrensis v Karlových Varech. O dva roky poz ději se díky
přispění tří svých členů aktivně spolupodílel na orga -
nizaci Světové výstavy poštovních známek Praga 2008.

V současné době, kdy mnohé záleží na finančních
mož nostech, se činnost omezuje na výměnné schůzky
a po řádání jarních a podzimních burz. Pravidelné
schůz ky se konají každou druhou a třetí sobotu v
měsíci od 9 do 10,30 v Městském domě kultury v
malém sále, a to díky pochopení vedení MDK Sokolov.

Klub filatelistů připravil k 70. výročí svého založení
dvě dopisnice s přítisky a pošta Sokolov 1 používala
pro poštovní provoz nálepku Apost s přítiskem „356 01
Sokolov 1 70 let KF“.

Bruno DERER, KF 03 – 8 Sokolov
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Rakouská národní filatelistická výstava 
s mezinárodní účastí GMUNDEN 2015

Ve dnech 27. - 30. 8. 2015 se v rakouském Gmun de -
nu konala již po dvanácté rakouská národní filate lis -
tická výstava. Šlo o výstavu I. stupně, a to s meziná -
rodní účastí. Výstava s uznáním FEPA byla navíc do-
plněna „salonem“ astrofilatelie pro exponáty II. a III.
stupně. Čeští filatelisté se tu představili celkem čtyřmi
exponáty, z toho tři byly věnovány kosmické tematice.
Celkem bylo na výstavě k vidění 82 exponátů ze 7
evropských zemí.

Čestnými hosty výstavy byli dva kosmonauti z Ruska
- Oleg Artěměv a Roman Romaněnko. 

Čeští vystavovatelé dosáhli následující výsledky.
Klasické exponáty:
P. Fencl, Československé stopy ve vesmíru, stupeň III.,

zlatá, 81 bodů + čestná cena;
D. Schiller, Lipsko - nejen město veletrhů, stupeň I.,

velká stříbrná, 73 bodů.
Jednorámové exponáty:
M. Veselý, Houstonské razítko ISS, stupeň III., stříbrná,

65 bodů;
M. Veselý, Studie známek Sojuz 28, stupeň III., stříbrná,

65 bodů.
Z tohoto pohledu je třeba hodnotit účast českých vy-

stavovatelů pozitivně. Výsledky byly organizačním vý-
borem zapsány do pasportů exponátů, pokud by ly
dodány.

Je jistě škoda, že další naši vystavovatelé nevyužili
tuto výstavu k získání potřebné kvalifikace pro mezi-
národní výstavy pod patronací FIP či FEPA. I přes
relativní blízkost navštívilo výstavu jen několik českých
filatelistů. Je to škoda, neboť kde jinde, než na výstavě
s účastí vystavovatelů z řady evropských zemí, se dají
zjistit aktuální trendy a směr vývoje v jednotlivých vý-
stavních třídách.

Julius CACKA, národní komisař a juryman

Městečko Gmunden leží na břehu jezera Traunsee.

Na výstavě v Gmundenu bylo k vidění i několik vynikajících
exponátů klasického Rakouska. Na obrázku ukázka za-
jímavé obálky se smíšenou frankaturou známky 3 Kr (1863)
s výstřižky z celin vydání 1861 a 1863 (foto Jan Krátký).


