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Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové, členky a členové SČF,
je před námi další rok, v životě Svazu filatelistů už třiapadesátý! To je věk hotového, zralého
člověka, a takovým náš spolek, SČF, chce být – a já pevně věřím, že takovým i je. Filatelie
tradičně poskytuje útočiště a místo oddechu, radosti i poučení všem svým milovníkům, v dobách klidných i neklidných; jaké jsou ty naše, posoudí až historie. Přál bych si, aby působení
nás všech v rámci Svazu českých filatelistů zhodnotila jako prospěšné, přinášející užitek příznivcům poštovních známek v něm i mimo něj. Udělali jsme pro to mnohé – pořádáme propagační a soutěžní výstavy, přednášky, vydáváme odbornou literaturu, staráme se o nové zájemce o náš obor, od dětí po seniory, leckde se podílíme na organizování společenského
života ve své obci či městě, udržujeme přátelské vztahy s kolegy v řadě zemí světa. Je jasné, že se na těchto činnostech někdo podílí více, jiný méně, ale už samo členství v SČF je pro náš obor důležité, a každému jednotlivému
členu, každé jednotlivé člence, za něj patří poděkování. I díky vám se organizované filatelii u nás daří, i díky vám
můžeme pomýšlet na tak smělý projekt, jakým je chystaná Světová výstava poštovních známek PRAGA 2018. Od
roku jejího konání nás vlastně dělí už jen právě načatý rok. V něm Vám všem přeji pevné zdraví, stálé štěstí, splnění všech předsevzetí, hodně úspěchů v osobním životě – a samozřejmě radosti z našeho společného koníčka.
Walter Müller, předseda SČF

Staňte se členy Klubu PRAGA!
Už jen necelé dva roky nás dělí od Světové výstavy poštovních známek PRAGA 2018.
Pořádána bude v roce 100. výročí obnovení naší novodobé státnosti – vyhlášení Republiky československé, ukončení I. světové války, vydání prvních čs. poštovních známek,
založení Poštovního muzea v Praze a k 25. výročí vzniku České republiky. Sama výstava
přitom pod názvem našeho hlavního města proběhne už podesáté (1938, 1950, 1955,
1962, 1968, 1978, 1988, 1998, 2008 a 2018), z toho pošesté jako světová! Přáli bychom
si, aby nebyla jen přehlídkou exponátů, ale i příležitostí představit veřejnosti filatelii jako
takovou a získat tak pro tento sběratelský obor nové zájemce.
Náklady na uspořádání jakékoli světové výstavy poštovních známek jsou dnes tak vysoké, že je nemůže nést
žádný filatelistický svaz jen z vlastních zdrojů. Organizační výbor Světové výstavy poštovních známek PRAGA
2018 proto založil „Klub PRAGA“, jehož členem se může stát každý (osoba i firma), kdo se pořádání výstavy
rozhodne podpořit finanční částkou v libovolné výši. Jde vlastně o návrat k dávné tradici – už první výstava
PRAGA byla v roce 1938 uspořádána za nemalé podpory českých a slovenských sběratelů.
Příspěvek je možné zaslat na bankovní účet č. 115-2251600237/0100 vedený u Komerční banky v Praze,
který spravuje hlavní organizátor výstavy, Spolek Světová výstava poštovních známek PRAGA 2018, z.s.,
IČ 04873394, založený Svazem českých filatelistů. Klub PRAGA je součástí tohoto spolku a výše příspěvku
není jinak omezena. Přijetí každého příspěvku bude Organizačním výborem Světové výstavy PRAGA 2018 potvrzeno a následně bude jméno přispěvatele zveřejněno na webových stránkách www.praga2018.cz v pořadí,
v jakém byl příspěvek přijat. Jména těch, kdo přispějí částkou minimálně 1.000 Kč, budou zveřejněna ve výstavním katalogu PRAGA 2018, a tak vlastně navždy spojena s výstavou.
Je samozřejmé, že ne všichni filatelisté si budou moci z různých důvodů dovolit poskytnout finanční příspěvek
výstavě PRAGA 2018, přesto se budou chtít podílet na této prestižní akci. Pro ně jsme připravili možnost podílet se na světové výstavě formou dobrovolnictví – po vzájemné dohodě s organizačním výborem mohou
pomoci zajišťovat určené činnosti. K této spolupráci je možné se přihlásit u generálního sekretáře Organizačního
výboru: Lubor Kunc, poštovní schránka 3, 119 01 Praha 012-Hrad, nebo mailem na kunc@praga2018.cz
Všem, kdo chystanou výstavu jakýmkoli způsobem podpoří, samozřejmě děkujeme!
Organizační výbor Světové výstavy PRAGA 2018

ÉDITORIAL
Vážení přátelé,
Mauritius POST OFFICE z roku 1847, nominále 2 pence, modrý, se už od
svého objevení stal nejen slavným, ale znamenal i mimořádně dobrou
investiční příležitost. Dnes spolehlivě přitahuje filatelisty i nefilatelistickou
veřejnost na nejvýznamnější výstavy poštovních známek, pokud se
organizátorům podaří jej zajistit. To ovšem v případě, že majitel nebo majitelé známku na příslušnou výstavu zapůjčí a pořadatelé zajistí odpovídající
propagační akce. Ty musí odpovídat vzácnosti toho nepatrného papírku,
tedy musí to být v pravém slova smyslu včas spuštěná „barnumská reklama“, nazývaná podle někdejšího největšího amerického cirkusu Barnum, Vyobrazení převzato z Filatelie 8/2016.
který účinnou propagaci dovedl k dokonalosti.
Všichni jsme četli, že nedávno koupil modrého i červeného Mauritia český občan, snad filatelista, prý asi za
100.000.000,- Kč. Více o tomto tajemném investorovi zatím na veřejnost neproniklo, snad jen to, že obě
známky hodlá vystavit na PRAGA 2018. Na titulní straně Filatelie 8/2016 čteme o uvedeném nákupu nadšený
názor soudního znalce: „Největší událost v historii naší filatelie – a nejen dosud, ale nejspíš i v budoucnu!“
Na svůj názor máme právo každý. Jak víte z minulých úvodníků, ve většině z nich trpělivě vybízím k výměně
zkušeností a k posílání příspěvků pro naše INFORMACE SČF. Dnes bych to nahradil minianketou s jednoduchou
anketní otázkou: Jak se na koupi Mauritiů a na její význam pro českou filatelii díváte Vy osobně? A co Vy,
vážený čtenáři, považujete za největší událost v historii naší filatelie? Se získanými názory se seznámíte v
úvodníku příštích Informací. Mailovou adresu na odpověď přikládám a již nyní děkuji za Váš názor i čas.
Josef ŠOLC, šéfredaktor INFORMACÍ SČF, jos.solc@email.cz

SLOVO TAJEMNÍKA SČF
Vážené kolegyně a kolegové, vážení přátelé!
Jistě jste zaregistrovali, že ve svém úvodním slově v naprosté většině případů po Vás
požaduji práci. Nejinak je tomu i dnes. Na sekretariát SČF se stále více obracejí členové, ale
i funkcionáři filatelistických klubů, se žádostí o kontakty na jiné kluby či přímo na jednotlivé
členy SČF, odborné společnosti či odborné sekce. Paradoxem je, že řada těchto požadavků
pochází od klubů, které přes několikeré výzvy v INFORMACÍCH SČF nepředaly sekretariátu
kontaktní údaje ani na svého předsedu, natož na jednotlivé členy klubu. Jejich funkcionáři
se asi cítí ohroženi v kyberprostoru, pokud by předali sekretariátu svého svazu potřebné
kontaktní údaje.
S trochou námahy se podařilo v poslední době protlačit články o filatelii do nedělního Aha, Pražského
zpravodaje, časopisu BMW či Formen, v části pořadu ČT o Maltě bude i zmínka o poště a známkách řádu Maltézských rytířů. Bylo by nanejvýš vhodné, aby i na regionální úrovni byly napnuty veškeré síly k tomu, aby se z času
na čas objevila filatelistická informace i zde. Kluby v Brně, v Hradci Králové, Jihlavě, Plzni či Ostravě atd. tak
mají možnost ukázat, jak se to dělá.
Dovolte mi, vážení přátelé, abych Vám všem jménem svým a jménem celého sekretariátu popřál do nastupujícího roku 2017 především hodně zdraví, osobního štěstí a radosti z filatelie.
Julius CACKA, tajemník SČF

DOZVUKY CHOMUTOVSKÉ VÝSTAVY
Čestné uznání za rozvoj filatelie
předal z pověření Předsednictva
SČF MVDr. Václav Svoboda (vlevo) chomutovskému primátorovi
Ing. Danielovi Černému.
Slavnostní akt se uskutečnil na
zasedání zastupitelstva města
Chomutova 19. září 2016 jako
zvláštní bod jednání. Nejvyšší
představitel města filatelistům
srdečně poděkoval. Uznale se o
místních sběratelích vyjadřovali i
další přítomní funkcionáři. Je
zřejmé, že filatelie má ve městě
dobrý zvuk i zázemí.
Red.
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INFORMACE S»F Ë. 1/2017

Usnesení 4. schůze předsednictva SČF,
konané v sobotu 3. prosince 2016 v Domě filatelie, Klimentská 6, Praha 1
Přítomni: Beneš F., Cacka, Fencl, Helm, Chudoba,
Maleček, Musil, Müller, Münzberger, Okáč, Svoboda,
Šolc, Töpfer, Vaníček.
Omluven: Kunc.
Hosté: Beneš V., Schindler (oba za RK SČF).
Služba sekretariátu: Hanzlová.
Předsednictvo SČF schválilo:
1. návrhovou komisi ve složení: Šolc (předseda), Svoboda, Töpfer, a ověřovatele zápisu: Cacka, Vaníček;
2. program schůze dle pozvánky, doplněný o bod
„Vývoj členské základny a jeho řešení“;
3. zprávu předsedy, místopředsedů a tajemníka SČF
o jejich činnosti za období od 28. 8. do 2. 12. 2016;
4. informaci tajemníka o splnění všech úkolů uložených 3. schůzí P-SČF;
5. výsledek hlasování (per rollam) o návrhu nákladů
na kontrolu skladu v Chebu (10 hlasů pro, 1 hlas
proti, 3 se zdrželi hlasování a 1 člen předsednictva
se do hlasování nezapojil);
6. konání specializované výstavy 1. stupně Praga
Piccola 2017 s mezinárodní účastí ve dnech 7.-9.9.
2017 v Praze-Letňanech v prostorách veletrhu
Sběratel; předsedou organizačního výboru byl
schválen J. Sedlák, gestorem výstavy B. Helm; výstavní propozice předložené J. Sedlákem předsednictvo neschválilo;
7. úpravy rozpočtu na rok 2016;
8. návrh rozpočtu na rok 2017 s tím, že jeho konečná
podoba bude upravena v březnu 2017 po definitivní
uzávěrce roku 2016;
9. návrh na udělení svazových vyznamenání dle seznamu sumarizovaného a předloženého sekretariátem SČF.
Předsednictvo SČF vzalo na vědomí:
1. informaci tajemníka o situaci v oblasti bankovních
účtů vedených na IČO SČF;
2. nutnost úpravy rozpočtu;
3. informaci V. Vaníčka o stavu příprav výstavy PRAGA
2018;
4. informaci revizní komise o nakládání s finančními
prostředky ZOJ.
Předsednictvo SČF ukládá:
1. B. Helmovi zajistit přepracování výstavních propozic k výstavě Praga Piccola 2017;
2. jednotlivým členům Předsednictva, zodpovědným za konkrétní hlavní úkoly SČF do příštího
zasedání P-SČF rozpracovat hlavní úkoly SČF,
schválené valnou hromadou SČF na období 20162020, do podoby konkrétního plánu práce na jednotlivé roky s tím, že do tohoto rozpracování bude
zahrnut i rok 2016 a v něm realizované částečné
plnění některých úkolů, rozpracování předložit ke
schválení na prvním zasedání P-SČF v roce 2017;
3. M. Musilovi vypracovat manuál pro využívání výstavního zařízení SČF.
Předsednictvo SČF se seznámilo:
1. se současným stavem a předpokládaným vývojem
členské základny.

INFORMACE S»F Ë. 1/2017

Příští schůze předsednictva se uskuteční 18. března
2017 od 9,30 hod., v zasedací místnosti Domu
filatelie v Praze 1, Klimentská 6.
Zapsali: Svoboda, Šolc, Töpfer.
Ověřili: Cacka, Vaníček.

VYZNAMENÁNÍ
UDĚLENÁ PŘEDSEDNICTVEM SČF
Předsednictvo Svazu českých filatelistů schválilo vyznamenat na základě návrhů z klubů, z odborných
společností i svých následující jednotlivce a kolektivy
za jejich vynikající práci a přínos pro českou organizovanou filatelii:
Čestné uznání za rozvoj filatelie
„České asociaci olympijské a sportovní filatelie –
OLYMPSPORT“ za mimořádnou aktivitu na úseku
sportovní filatelistické tématiky a dlouholeté šíření
dobrého jména české filatelie ve světě, u příležitosti 50
let jejího trvání;
Josefu Froncovi, Kralupy, významnému funkcionáři,
redaktorovi a publicistovi na úseku české známky, k
55. narozeninám;
Ing. Jiřímu Sedlákovi, Kladno, jurymanovi a významnému organizátorovi na úseku české známky a
moderní filatelie, k 60. narozeninám.
Čestné uznání SČF – III. stupeň
Vladimíru Čechovi, Jiřímu Fírkovi a Ivanu Paršovi
– všichni KF 07-09 Frýdek-Místek;
Miloslavu Veselému a Ing. Jiřímu Svátkovi za
pomoc při výstavách Kosmos 1995, 1999 a EUROSPACE 2016.
Poděkování osobním dopisem předsedy Svazu
českých filatelistů, udělovaným u příležitosti životního jubilea osobnostem, které již jsou nositeli nejvyššího svazového vyznamenání:
Ing. Juliu Cackovi, Praha, tajemníkovi SČF, členu
předsednictva, jurymanovi a úspěšnému vystavovateli,
k 70. narozeninám;
Ing. Petru Fenclovi, Vysoké Mýto, za aktivní pomoc
při realizaci a průběhu výstavy EUROSPACE 2016;
Janu Starcovi, Praha, významnému funkcionáři,
publicistovi a znalci na úseku celin, k 75. narozeninám;
PaedDr. Josefu Šolcovi, dlouholetému členu
předsednictva, předsedovi KF Hodonín, jurymanovi a
filatelistickému publicistovi, k 75. narozeninám;
RNDr. Zdeňku Töpferovi, CSc., Mladá Boleslav,
členu předsednictva SČF, jurymanovi a předsedovi
Komise mládeže SČF, k 60. narozeninám;
Ing. Petru Vychronovi, Plzeň, významnému filatelistickému funkcionáři, organizátorovi, bývalému členovi revizní komise SČF, k 75. narozeninám.
Předsednictvo SČF všem vyznamenaným blahopřeje, děkuje za vykonanou práci a přeje do dalších
let hodně radosti z filatelie!
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Námětáři jednali na veletrhu Sběratel
známkách. Geologie a filatelie je prezentována v muzeu
vltavínů v Českém Krumlově, kde probíhá dlouhodobá
propagační výstava ze sbírky p. Koláře. Členové sekce požární ochrana realizovali propagační výstavu v Chrastavě.
Tematické sbírání a sestavení tematického exponátu
představuje jednu z nejtěžších disciplín filatelie, neboť
námětový sběratel, chce-li být úspěšný, musí prokázat
filatelistické znalosti napříč všemi třídami. Na straně druhé
právě bohatost námětů a možnost individuálního tvůrčího
přístupu zláká nejednoho sběratele. Nejen členové výboru ČNS si již delší dobu lámou hlavu nad tím, jak přitáhnout další sběratele k tematickému sbírání a jak přesvědčit další sběratele k sestavení nových námětových
exponátů. Bohužel, nutno přiznat, že zatím v tomto úsilí nejsme úspěšní, a tak jsme svědky ústupu ze slávy.
Zaznamenáváme fakt, že počet kvalitních exponátů klesá.
Ve srovnání s dalšími třídami se nové námětové exponáty
(až na výjimky) příliš neobjevují.
Jako příležitost pro možné zlepšení stavu byla proto diskutována možnost realizace společného dvoudenního setkání příznivců námětové filatelie. Zde by mohly být prodiskutovány formou semináře poznatky o budování a
hodnocení exponátů, dále např. výměna zkušeností při vytváření exponátů, výměna materiálů a večer přátelské
posezení. Tento model se osvědčil například perfinářům.
Další možností, jak zhlédnout nové trendy v námětové
filatelii, je společná návštěva specializované výstavy
spojené s filatelistickým veletrhem v Essenu. Ovšem, jako
vždy, souvisí nabídky možností s reakcí a zájmem
sběratelů. Uvidíme, zda se podaří rozhýbat komunitu
námětových sběratelů.
Na závěr jednání účastníci popřáli zlepšení zdravotního
stavu svému předsedovi Miroslavu Rotportovi.
Petr Fencl, tajemník ČNS

Námětoví filatelisté tvořili do nedávna početnou část
organizovaných filatelistů. V dobách minulých měli nejvíce
členů olympionici a sportovci (dnes členové samostatné
společnosti Olympsport), dále sběratelé námětů zvířat a
rostlin a také kosmu. Na dobu, kdy jednotlivé sekce měly
desítky (ba i stovky!) členů stále s radostí vzpomínáme.
Dnešní realita je však jiná. Sekce zápasí s malým počtem
členů a s nízkou aktivitou členů. Také v současnosti jsou
námětoví sběratelé sdruženi v jednotlivých sekcích, které
zastřešuje Česká námětová společnost (ČNS).
Dne 8. 9. 2016 se konalo v rámci veletrhu Sběratel jednání výboru ČNS a zástupců jednotlivých námětových
sekcí. Ukázalo se, že termín a místo bylo zvoleno vhodně,
důkazem čehož byla vysoká účast zástupců sekcí i členů
výboru.
Úvodem přítomní věnovali tichou vzpomínku panu
Horákovi, významnému představiteli naší námětové filatelie, úspěšnému vystavovateli, popularizátorovi námětové filatelie a činovníku ČNS. Dále zazněly novinky z naší
organizované filatelie a stav příprav výstavy Praga 2018,
jejíž součástí ovšem třída námětové filatelie nebude. Byly
připomenuty výsledky námětových exponátů na výstavě ve
Žďáru a na dalších výstavách. Aktuální Filatelistické motivy,
publikace, která již tradičně vzniká na půdě ČNS, je připravena k vydání.
Z činností jednotlivých sekcí je třeba připomenout zejména následující akce.
Nejvýznamnější akcí byla národní výstava s mezinárodní
účastí Eurospace 2016, kterou uspořádala sekce Kosmos.
K výstavě bylo připraveno razítko, katalog, černotisk ČP a
bulletin Ohlédnutí za výstavou s fotodokumentací. Byla to
největší „kosmická“ evropská výstava za posledních 20 let,
a to bez dotace SČF. Za úspěšnou realizaci obdržela
sekce od SČF Čestné uznání za zásluhy o rozvoj filatelie.
Vystavení svého exponátu Československé stopy ve
vesmíru realizoval počátkem roku v reprezentativních prostorách výstavní síně Senátu ve Valdštejnském paláci Petr
Fencl. Výstava na prestižním místě se konala pod záštitou
senátora R. Martínka. Na její zahájení dorazil velký počet
návštěvníků, včetně delegace města. Účastnili se jej také
vzácní „kosmičtí“ hosté, například československý kosmonaut, nyní velvyslanec v Ruské federaci Vladimír Remek,
který převzal záštitu nad výstavou, dále K. Pacner, popularizátor kosmonautiky, či B. Valníček, vedoucí skupiny
kosmického výzkumu Astronomického ústavu ČSAV. Výstava byla pořádána v rámci oslav 55. výročí startu J. A.
Gagarina, prvního kosmonauta světa, a trvala šest týdnů.
Oživit sekci Esperanta se snaží její zakladatel Josef Šolc
v rámci jejího blížícího se 50. výročí. V době přípravy 101.
esperantského kongresu v Nitře hovořil Vladislav Hasala
v bratislavském rozhlasu na téma Esperanto na poštovních
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Odešel kolega ing. Otakar Veselý
Předsednictvo SČF obdrželo v průběhu svého jednání smutnou zprávu o úmrtí dlouholetého předsedy
bývalého krajského výboru Svazu československých
filatelistů Středočeského kraje ing. Otakara Veselého
z Příbrami. Minutou ticha uctili členové předsednictva
jeho památku. Ota byl iniciátorem mnoha akcí, které
organizoval s výborem a se členy svého klubu. Celostátní výstavy v Příbrami, na zámku Hluboš a naposledy v Dobříši zůstanou navždy zapsány v myslích vystavovatelů, návštěvníků i jurymanů. Také mládežnické
výstavy a národní kongresy mladých filatelistů, na
kterých se Ota aktivně podílel, přispěly k propagaci a
dobrému jménu filatelie.
Ing. Otakar Veselý oslavil v roce 2015 své devadesáté narozeniny (narodil se 28.7.1925). Bývalý krajský
výbor SČSF mu ve schůzovní místnosti SČF v Opletalově ulici daroval fotoknihu s fotografiemi dokumentujícími dlouholeté aktivity jubilanta v nejvyšších svazových funkcích. Zavzpomínali jsme si na "zlaté časy“
filatelie i na své mládí. Otův životní optimismus, jeho
příkladná houževnatost a pracovitost nám budou
chybět. Čest jeho památce!
Jaroslav Maleček, místopředseda SČF
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Mezinárodní filatelistické výstavy v roce 2017
Jako člen předsednictva SČF jsem byl pověřen koordinováním výstavní činnosti v jeho rámci. V této souvislosti
pro roky 2017 a 2018 upozorňuji na možnost zúčastnit se
následujících výstav, kde mohu zaručit dobrou kvalitu.

filatelie a dále pohlednice. Součástí bude burza s účastí významných rakouských i zahraničních obchodníků.
Místo konání: Kulturhaus Hirtenberg, 2552, Hirtenberg,
Rakousko. Pořadatel: 1. Triestingtaler Briefmarkensammler Verien Hirtenberg. Informace: R. Winkler, Eichengasse
8, A-2551 Enzsfeld; philatelie.hirtenberg@aon.at
www.briefmarkenverien-hirtenberg.at

Evropská filatelistická výstava s patronátem FEPA a
uznáním FIP, FINLANDIA 2017, se uskuteční 24.-28.5.
2017 v Tampere, Finsko, www.finlandia2017.fi
Národní komisař Vít Vaníček (vit.vanicek@volny.cz).

ÖVEBRIA 2018 KÄRNTEN, 25.-27.5. 2018.
Soutěžní výstava v rangu I a II. Součástí bude mezinárodní burza známek a filatelistického materiálu.
Místo konání: Messegelände Klagenfurt, Messehalle 5
(Eingang ST. Rüprechterstrasse), Rakousko.
Informace: Dr. Armin Lind (VÖPh-Regionalvertreter der
Region Süd), e-mail: armin.lind@aon.at

Světová filatelistická výstava s patronátem FIP – BRASÍLIA 2017, se
bude konat 24.-29.10. 2017 v Brazílii.
Národní komisař Vít Vaníček (vanicek@praga2018.cz)
ÖVEBRIA 2017, 6.-8.10. 2017 (přihlášky odešlete do
31.5. 2017 na helm.beda1@seznam.cz)
Soutěžní výstava v rangu I s mezinárodní účastí pod záštitou FEPA; zařazeny budou všechny soutěžní třídy

Pokud má někdo zájem o účast na výstavách v SRN rang III, nechť se obrátí přímo na mne.
Bedřich Helm (helm.beda1@seznam.cz)

Stále se rozvíjející filatelistický web KF 00-15
V květnu 2016, tři roky po založení webových stránek,
dospěl Klub filatelistů, sběratelů specializovaných oborů,
00-15 Praha k jejich význačnému rozšíření, a to o doménu tzv. třetího řádu. Tato část našeho webu je věnována
výhradně modrým výplatním otiskům, tištěným novou
generací frankovacích strojů Neopost.
K vytvoření webových stránek http://modry.kf0015.cz
jsme byli vedeni snahou o soustředění všech poznatků o
modrých výplatních otiscích na jedno místo a o vytvoření
jakési databáze otisků se všemi dostupnými informacemi,
včetně ukázek otisků, které získáváme od členů a přátel
klubu a dalších návštěvníků našeho webu.
Věříme, že se rychle zorientujete v možnostech, resp.
odkazech, které Vám na nových stránkách předkládáme.
Přes odkaz „Databáze otisků“ se dostanete k licenčním
řadám L87 a L97 a odtud k jednotlivým otiskům dle licenč-

ních čísel, ale i na databázi budovanou podle poštovněhistorického hlediska. Webová aplikace umožňuje samozřejmě i vyhledávání. K tomu slouží pole s názvem „Hledání“, které se objevuje střídavě na pravé nebo na levé straně.
Všechny dosud uveřejněné příspěvky o modrých výplatních otiscích na našem "základním" klubovém webu
http://www.kf0015.cz zůstávají zachovány. U těch nejdůležitějších je doplněna poznámka o ukončení aktualizací
s odkazem na nový http://modry.kf0015.cz.
Naše webové stránky obsahují vše, co bylo k této
sběratelské specializaci námi a našimi spolupracovníky
dosud zjištěno. Stojí však před námi mnoho další práce,
úvah a rozhodování v této nastoupené cestě. Již nyní
jsme však přesvědčeni, že jste náš počin přivítali s
potěšením a že budete nové stránky rádi navštěvovat.
Jiří Marko, webmaster

INFORMACE SEKRETARIÁTU SČF

PRAGA 2018

Do knihovny jsme zakoupili I. díl (A-M) katalogu Michel
Austrálie – Oceánie – Antarktida 2016.
Přijímáme požadavky na obsazení zasedací místnosti
v budově sekretariátu SČF pro rok 2017.
Kluby, které odebírají filatelistické novinky z Čs. pošty,
s.p., OZ DOZ, vyplňují tzv. „Pověření“, kterým podepsaní
ručí za včasné platby odebraných novinek. Připomínáme
proto - v případě změny ručitelů - je třeba vyplnit nové
pověření, které vám na požádání zašleme.
Jak jsme již několikrát upozorňovali, stále se vyskytují
nedostatky v komunikaci s KF a OS, neboť nám nejsou
včas oznamovány změny v telefonních číslech na
kontaktní osoby. Pomůže nám i případné sdělení
emailových adres, a to i na další členy KF a OS.
Děkujeme všem KF za zaslané poštovní známky
(některé kluby zaslaly i víc, než jsme požadovali), nebo
za vyrovnání poplatku za poštovné, které jsme museli vydat za zaslání prémiových tisků.
Naděžda HANZLOVÁ, sekretariát

Těsně před Vánoci, 21. prosince,
byla podepsána Licenční smlouva mezi Českou poštou (dále jen
ČP) a Spolkem Světová výstava
poštovních známek PRAGA
2018 (dále jen Spolek).
Podle této smlouvy Spolek poskytl ČP oprávnění k užívání
Ochranné známky výstavy PRAGA 2018 za účelem vydávání poštovních známek a souvisejících produktů.
První známka s logem PRAGY 2018 tak může vyjít již 20.
ledna 2017 a další budou následovat až do výstavního
roku 2018.
Při podpisu Licenční smlouvy zástupci obou smluvních
stran konstatovali i oboustranný zájem o rozšíření další
spolupráce při přípravě Světové výstavy PRAGA 2018.

INFORMACE S»F Ë. 1/2017

Vít Vaníček, předseda
Organizační výbor Světové výstavy PRAGA 2018
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Účast na světové výstavě PHILATAIPEI 2016
V říjnu 2016 se
konala specializovaná světová výstava PHILATAIPEI
2016, která byla zároveň první světovou filatelistickou výstavou uspořádanou
na Tchai-wanu. Rozsah výstavy činil kolem 2.500 rámů. Ve
všech třídách dohromady představila více než 600
exponátů doslova z celého světa. Ocenění Grand Prix
International získaly teritoriální exponáty zabývající se
známkami Hongkongu a Švýcarska (Kwan, Hackmey),
poštovně-historické exponáty švédské vojenské pošty
1582-1905 (Bodin; exponát obsahoval i zásilku odeslanou
z Čech švédským účastníkem třicetileté války) a lodní
pošty do Jižní Ameriky (Santos).
V rámci výstavy se konalo i Mistrovství světa ve filatelii,
jehož vítězem se stal Walter Britz za svůj exponát klasických známek Uruguaye, druhé místo obsadil maďarský
účastník Géza Homonnay - Poštovní historie Uherska
1866-71 (starší verzi tohoto exponátu z roku 2008 naleznete
na EXPONETu pod číslem 400) a bronzová příčka patří Patricku Chirakitimu za exponát siamských známek. Potěšující pro českého sběratele byla řada vzácných celistvostí
pocházejících ze Slovenska ve skutečně brilantním exponátu pana Homonnaye. S materiálem vztahujícím se k československé (poštovní) historii jsme se setkali i v dalších
exponátech. K vidění byl např. dopis adresovaný GuthuJarkovskému (Karagiannidis), zásilka rakouské polní pošty
v Bosně adresovaná roku 1878 známému pražskému
advokátovi dr. Kaizlovi, jehož jméno dosud nesou karlínské
sady v Praze 8. Asi největším překvapením bylo zjištění, že
jediná dosud známá celina, doplacená čínskou emisí
známek „Yunnan Silver Yuan“, byla odeslána roku 1949 do
Bratislavy. Dnes patří k raritám čínské filatelie! Vystavena
byla v exponátu P. Choye ze Singapuru, po právu
oceněném zlatou medailí.
Ani naše exponáty se na výstavě neztratily. Milan Černík
obdržel za svůj exponát „Obnovení poštovního provozu v
Československu po druhé světové válce“ (EXPONET č.
350) velkou pozlacenou medaili (88 bodů). Pozlacenou
medailí byly oceněny i exponáty zkušeného vystavovatele
Josefa Neumanna - První poštovní známka (80 bodů;
EXPONET č. 134) a nadějného mládežnického filatelisty
Antonína Mojsla - Velká Británie 1814-1901 (80 bodů;

EXPONET č. 822). Ve třídě jednorámových exponátů obdržel Bedřich Helm 84 bodů za svůj exponát Polní pošty
americké armády v Československu 1945, Vladislav Beneš získal 78 bodů za exponát perfinů Bank of Greece
(EXPONET č. 116) a konečně Václav Svoboda byl oceněn
76 body za exponát chomutovských pošt do roku 1916
(EXPONET č. 223). Jediný slovenský vystavovatel Ladislav Fekete se představil exponátem Rakousko-uherské
letectvo během první světové války, který mimo jiné
obsahoval zásilky přepravené letadly a balóny z obležené
pevnosti Přemyšl. Zaslouženě získal pozlacenou medaili
(82 bodů; EXPONET č. 725).
Našemu filatelistickému materiálu se na výstavě věnovali
ale i sběratelé z jiných států. Známý člen ArGe Tschechoslowakei, pan Georg Wilhelms održel velkou stříbrnou
medaili (76 bodů; EXPONET č. 437) za svůj exponát
poválečného Československa 1943-1983. Rakouský astrofilatelista Jaromir Matejka získal 73 bodů ve třídě jednorámových exponátů za představení Vladimíra Remka. Příjemným výsledkem výstavy byla vysoká ocenění pro dva
exponáty australského vystavovatele Rosse Wooda, který
zde prezentoval exponát československých leteckých zásilek 1918-1940 (85 bodů, velká pozlacená) a jednorámový exponát třetí emise čs. leteckých známek 1930 (85
bodů). Pozadu nezůstal ani exponát Gyorgy Löveie,
předsedy maďarské sekce Čs. známek, který vystavoval
svůj exponát Měnové reformy 1953 (velká pozlacená
medaile, 88 bodů).
Jak je vidět z dosažených výsledků našich a zahraničních vystavovatelů, PHILATAIPEI 2016 měla vysokou
úroveň a česko-slovenské exponáty se na ní rozhodně neztratily. Kladné přijetí české filatelie v těchto exotických
končinách dokazuje i účast Víta Vaníčka v jury této světové
výstavy a udělení patronátu FIP naší výstavě PRAGA
2018 na kongresu FIP, který se zde konal.
Některé z vystavených exponátů lze nalézt i na virtuální
výstavě EXPONET (www.exponet.info). Pro snazší
posouzení dosažených výsledků čtenáři zpravodaje
Informace SČF, uvádím zde jejich evidenční čísla. Je však
nutno říci, že naskenované exponáty nemusí do detailu
odpovídat verzi vystavené na Tchai-wanu. Těším se, že i
exponáty dosud na EXPONETu nevystavené budou zde
rovněž dříve či později k vidění; rozhodně si to svou
kvalitou zaslouží.
Lubor KUNC, národní komisař

Květiny a poštovní známky na státním zámku Lysice
V líbezné krajině českomoravské vysočiny, mezi Kunštátem, Boskovicemi a Rájcem-Jestřebí, leží Lysice, staré
městečko spojené s rodem českého krále Jiřího z Poděbrad a Kunštátu. Kraj básníka Františka Halase oplývá
historickými hrady a zámky, z nichž ten Lysický hostil začátkem září výstavu jiřin – skutečných, i na poštovních
známkách. Podíleli se na ní brněnský Klub filatelistů
Alfonse Muchy (KF AM) a jihomoravské regionální ředitelství České pošty v Brně. Poprázdninový termín propagační
výstavky známek na téma jiřiny a další rostliny nebyl sice
pro organizaci ideální, ale tehdy jiřiny prostě kvetou.
Akce spadala do období, kdy si náš KF AM připomínal 20.
výročí zahájení spolupráce se spřáteleným klubem filatelistů
v rakouském St. Pölten, jehož členy jsme na ni pozvali.
Výstavka byla dlouho dopředu připravována. Autor
exponátu o floře jej doplnil o část věnovanou speciálně
jiřinám. Už před prázdninami jej předal vedení státního
zámku, které si z něj oskenovalo některé známky, ty pak
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byly v průběhu akce použity jako zvětšeniny. Vedle toho
jsme připravili i další tematicky související známkové
exponáty, zejména o našich hradech a zámcích, ale i na
další témata. Ty pak byly společně vystaveny ve vyhrazené
místnosti zámku.
ČP připravila přepážkový list s neúředními přítisky na
kuponech, s náměty zámku v Lysicích a jiřin. Na jeho
provedení se podílel člen klubu Jaroslav Punčochář, který
navrhl i příležitostné razítko k akci. Zhotoveny byly i
pamětní listy prodávané na příležitostné přepážce ČP,
otevřené na zámku při vernisáži výstavy.
Poslední srpnový den členové našeho KF AM Jiří Dostál
a Jan Herman odvezli veškerý potřebný materiál ze skladu
do Lysic, kde se k nim připojil Zdeněk Okáč. Tato zkušená
tříčlenná „stavební četa“ pak během tří hodin sestavila výstavní rámy. Montáž exponátů měla původně proběhnout
v předvečer otevření výstavy 1. září. Ve snaze ušetřit na
cestovném a pro změnu termínu vernisáže však byla
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montáž exponátů přesunuta na dopoledne následujícího
dne, tedy těsně před vernisáží. „Montážní četu“ tvořili Jan
Baráček, Jiří Dostál, Jan Herman, Ladislav Klusáček, Jaroslav Punčochář, Ivo Rotter, Josef Sobotka a Bohdan Zicha.
Zapracovali rychle a před otevřením byly všechny exponáty na svých místech (a to včetně dostavby tří panelů). To
už přijížděli rakouští přátelé. Předseda klubu BSV St.
Pölten a také předseda celého rakouského svazu filatelistů
OStR Helmut Kogler spolu s předsedou KF AM Zdeňkem
Okáčem výstavku zahájili. Přítomna byla i delegace ČP v
čele s ředitelem pobočkové sítě Jižní Morava Jaroslavem
Navrátilem. Manažer ČP, obvodu Brno, Tomáš Křepela s
týmem z pošty Brno 1 v čele s Irenou Řeháčkovou otevřeli
detašovanou příležitostnou poštovní přepážku.
Hosty uvítala kastelánka zámku Lysice Martina Rudolfová, po ní se ujal slova Tomáš Křepela, který hovořil o
zámku a výstavě jiřin a s ní spojeném přítisku na kupónech. Filatelistický tón podtrhli oba předsedové klubů filatelistů, kteří připomněli dvacetiletou spolupráci mezi KF
obou zemí, zahájenou uzavřením dohody o spolupráci 21.
září 1996 v Brně. Od té doby se zástupci klubů vzájemně
navštěvují při příležitostech výstavek nebo velkých výměnných schůzek. Pěknou tečkou za vernisáží bylo přivítání a
předání dárku nestoru filatelistického klubu v Lysicích,
vedoucímu úspěšného kroužku mladých filatelistů a také
filatelistickému odborníkovi Antonínu Michelemu.
Následovala prohlídka části zámku, kde byly naaranžovány stovky květů různých jiřin – bylo jich tam více než sto
druhů, a jiřiny byly i na známkách. Poté se účastníci
vernisáže vydali do zámecké zahrady na malé občerstvení.
Pro přátele z Rakouska program pokračoval exkurzí
jihomoravskou metropolí a jejím okolím, kterou pro ně připravil KF AM. Brnu jsme se věnovali zbytek pátečního
dne. Navštívili jsme katedrálu Petra a Pavla, prohlédli si
kryptu a zdolali i věže, odkud jsme se pokochali nádhernými pohledy na město. Cesta pokračovala na Zelný trh
a Starou radnici s krokodýlem a kolem. Pak kolem za-

zděného radního do kostela svatého Michala, na
Novou radnici a do chrámu
sv. Jakuba. Odtud do posledního objektu, kostnice.
Tak je, jak známo, druhou
největší ve střední Evropě
(po Paříži) a největší u nás.
Příjemně unaveni pak míříme za občerstvením do
pivnice PEGAS.
Druhý den byl vyplněn
prohlídkou slavkovského
bojiště, Mohyly míru a zámku ve Slavkově. Po pozdním
obědě jsme se plni dojmů vrátili do Brna. Po večeři ještě
diskuse o našem městě, bitvě tří císařů, češtině a samozřejmě o filatelii, a pak už se všem klížily oči, takže se šlo
spát. V neděli, po společné snídani, se s rakouskými
přáteli srdečně loučíme s příslibem blízkého shledání u
nich, v St. Pölten, na velké burze, kde výročí zahájení
spolupráce našich klubů oslavíme podruhé.
Demontáž výstavky na zámku proběhla v pondělí a provedli ji Jan Herman, Ladislav Klusáček, Zdeněk Okáč, Ivo
Rotter a Josef Sobotka. Exponáty byly v pořádku sejmuty
a výstavní rámy odvezeny a uloženy ve skladu našeho
klubu. Celá akce tedy proběhla úspěšně, mimo jiné díky
pomoci Jihomoravského kraje, který byl jejím patronem,
za což mu samozřejmě patří dík.
Co říci závěrem? Do podobných akcí – třeba i v menším
rozsahu – by se mohly pustit i kluby, které se toho zatím neodvážily. Agilních kastelánek a kastelánů, jako je lysická
Marie Rudolfová, je u nás přece víc! A možná právě u vás,
nebo ve vašem okolí, by spolupráci s filatelistickým klubem
rádi uvítali. Jak se přece říká: Za zeptání člověk nic nedá!
Výsledkem pak může být akce, která potěší návštěvníky, a
pořadatelům třeba přivede nové zájemce o náš obor.
Zdeněk Okáč, předseda KF AM

Hlasy a ohlasy
V úvodu dnešního čísla šéfredaktor Informací SČF
čtenářům položil dvě otázky: Jak se na koupi Mauritiů a na
její význam pro českou filatelii díváte Vy osobně? A co
považujete za největší událost v historii naší filatelie? Protože se podílím na přípravě Informací, využiji toho a pokusím se odpovědět na obě otázky už nyní.
Českou filatelii si představuji jako určitou pyramidu. V
místech její základny se pohybuje většina sběratelů, kteří
se o známky jakýmkoli způsobem zajímají, líbí se jim, a
proto je sbírají, těší se jimi, a to bez snahy o zviditelnění
nebo o vybudování bůhvíjak cenné nebo jinak významné
sbírky. Ve vyšší části této pomyslné pyramidy jsou sběratelé, kteří se o náš obor zajímají více, pídí se po informacích, které se zaměřením jejich sbírání souvisejí. Ještě výše
se pohybují ti, kdo jsou ochotni a schopni tyto poznatky
nejen získávat, ale i předávat ostatním sběratelům, tedy
bádat, publikovat, přednášet nebo vystavovat. A ve špičce
se pohybují uznávaní znalci, zkušení publicisté, vystavovatelé úspěšní na velkých mezinárodních výstavách, ale
konec konců i majitelé takových rarit, jako jsou například
Mauritiové, u nás Doplatit 50/50 a podobně. Podle vlastního zájmu, úsilí i možností (časových a samozřejmě i
finančních) může každý postoupit výše.
Má-li filatelie jako obor u nás úspěšně fungovat, je třeba,
aby „pyramida“ stála na širokých základech a byla celistvá.
Mám pocit, že v posledních letech se však začala ze stran
povážlivě zužovat a nahlodávat. Domnívám se, že pro
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zdravý rozvoj našeho oboru potřebujeme jak sběratele z její
základny, tak odborníky se širokými znalostmi, a dokonce
i bohaté investory. Je známo, že existuje dost movitých lidí,
kteří se kolem sebe rozhlížejí, do čeho by mohli investovat.
Proč ne do filatelie? Byla by přece škoda, kdyby náš obor
pominuli. A nemusí jít jen o peníze – i z nich se mohou stát
sběratelé s hlubokými znalostmi určité oblasti. Na koupi
Mauritiů se proto dívám jako na významný impuls, který
může nejen povzbudit rozhlížející se investory, ale především upozornit na náš obor veřejnost a přivést mezi nás
nové zájemce. Mezi sběratelskými obory filatelie čelí velké
(a stále vzrůstající) konkurenci, proto je publicita spojená s
modrým Mauritiem pro nás užitečná – a navíc nás nic nestojí! Naším problémem však je, že zatím nedokážeme dostatečně propagovat i „běžnou“ filatelii, ukazovat ji v celé šíři
jejích možností, vysvětlovat, jak může být zajímavá a přitažlivá. Pokusme se tedy koupi slavných Mauritiů i chystanou Světovou výstavu poštovních známek PRAGA 2018
využít k lepší propagaci našeho oboru. Je teď už na nás, jak
tyto příležitosti uchopíme.
A jaká byla největší událost v historii naší filatelie? To je
sice zajímavá otázka, ale my bychom se spíše měli soustřeďovat na budoucnost, a co pro ni chceme udělat. Za
největší událost v naší filatelii bych proto považoval, kdyby
se nám podařilo tu naši pomyslnou pyramidu udržet celistvou – a pokud možno s co nejširší základnou!
Vladimír Münzberger
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MLÁDEŽNICKÁ FILATELIE
jako klasické stavitelství budov, které mají určité
umělecké ztvárnění, sloh, ve kterém byly postaveny. Architektura je plnohodnotným uměleckým dílem, které
je zároveň kulturním a politickým symbolem doby, ve
které vzniklo. Tím se dostáváme až k designu jednotlivých detailů. Známe i krajinnou, zahradní či bytovou
architekturu. Téma je to jistě zajímavé a materiálu k
němu je dostatek.
Na pomoc při přípravě na soutěž byla k FO vytvořena
Příručka pro vedoucí KMF. Ta obsahuje nejen všechny
základní organizační informace, ale také návrhy témat
pro vytvoření miniexponátů. Součástí textu jsou rovněž
návrhy možných albových listů.
Filatelistická olympiáda je kromě tradiční formy
znalostní soutěže a tvorby albových listů opět vyhlašována i jako soutěž elektronická, tedy soutěž
elektronických exponátů.
Zdeněk Töpfer, předseda Komise mládeže SČF

Národní filatelistická výstava
Trakoščan 2016
Ve dnech 8. -16. 10. 2016 se uskutečnila v chorvatském Trakoščanu Národní filatelistická výstava mládeže s mezinárodní účastí pořádaná s uznáním FEPA.
Byla součástí 11. školy mladých filatelistů, které se
zúčastnilo kolem 200 dětí a vedoucích kroužků z Varaždinské a Krapinsko-zagorské župy a ze Zagrebu.
Na výstavě se představilo celkem 51 exponátů z
Chorvatska, Slovinska, Maďarska, Španělska a z České republiky. Hodnocení exponátů probíhalo podle
soutěžních řádů FIP.
Velkou mezinárodní cenu výstavy získal Alejandro
Lopez za exponát „Animals on the table“.
Většina exponátů na výstavě byla námětových. Objevila se tu celá řada zajímavých témat, např. „Vodopád,
jedna z přírodních krás“, „Magický svět barev“, „Organologie“, „Divoká Afrika“ nebo „Pablo Picasso“.
Od nás se výstavy zúčastnili tři mladí vystavovatelé
s následujícími výsledky:
Martina Hátriková: Ptačí svět, kategorie B (54 bodů);
Jan Blažek: Procházka po Pražské ZOO, kategorie B
(52 bodů);
Vojtěch Zábojník: Automobil, kategorie S (65 bodů).
Pro naše začínající vystavovatele to jistě bude povzbuzení do další práce na exponátech.
Zdeněk Töpfer

Životní jubileum Otakara Nigrína
Významný benešovský sběratel a dlouholetý filatelistický
funkcionář Otakar Nigrín
oslavil 12. ledna 2017 jubilejní
90. narozeniny. Sbírání známek a filatelii se věnoval již od
mládežnických let. Zprvu ho
zajímal celý svět, později se soustředil na Evropu a
nakonec se plně specializoval jen na známky Československa a několika vybraných evropských států.
V produktivním věku zastával po mnoho let funkce v
Klubu filatelistů 01-15 Benešov, na krajské úrovni i na
ústředí v kontrolní a revizní komisi. V Benešově byl
několik let předsedou Klubu filatelistů. V té době se stal
hlavním iniciátorem všech propagačních výstav, pořádaných v našem městě, a to v letech 1982, 1984 a
1996. Byl předsedou organizačního výboru benešovské Krajské výstavy v roce 1988 i Národní výstavy
BENEŠOV 1997. Na těchto výstavách klub spolupracoval také s význačnými umělci Josefem Herčíkem a
Josefem Lieslerem.
V době, kdy byl pan Otakar Nigrín předsedou, byly
uspořádány dva balonové lety s poštovními zásilkami,
a to se startem na zámku v Jemništi a na letišti v Nesvačilech. O tyto poštovní zásilky byl značný zájem.
Na úrovni SČSF a SČF mu bylo uděleno několik vyznamenání za práci a za propagaci filatelie. Do
dnešního dne je mu filatelie koníčkem, je stále naším
členem - nejstarším - a pravidelným návštěvníkem
klubových schůzek. Přejeme panu Nigrínovi do dalších
let hodně zdraví a radosti z filatelie.
Výbor Klubu filatelistů 01-15 Benešov

Nový ročník Filatelistické olympiády
Komise mládeže SČF vyhlásila, jako každý rok, další
ročník Filatelistické olympiády pro mladé filatelisty
(FO).
Tentokrát jsme vybrali téma, které tu ještě nebylo –
Architektura. Ta nás obklopuje všude. Zahrnuje urbanismus, zabývající se utvářením a rozvíjením měst a
vesnic, projektuje a navrhuje uspořádání sídel, jejich
částí a navazujících oblastí krajiny. Můžeme ji chápat i
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