ZPRAVODAJ SVAZU ČESKÝCH FILATELISTŮ

Číslo 3/2017

Vážení přátelé,
najít vhodné téma pro úvodník našeho svazového zpravodaje uprostřed parné letní
„okurkové sezóny“ je zdánlivě těžký úkol. Jeden okruh na klidné promýšlení se však nabízí
sám, a to jsou náměty budoucích českých poštovních známek. Právě nyní je totiž ten
pravý čas na zamyšlení, co bychom mohli lepit na svoji korespondenci v roce 2019.
Každoročně koncem listopadu svolává Ministerstvo průmyslu a obchodu svoji Komisi
pro přípravu emisního plánu poštovních známek, v níž je jedním členem zastoupen i SČF
(pozn.: funkce čestná, neplacená). Předloží jí k posouzení všechny návrhy, které v průběhu roku ministerstvo obdrželo od různých organizací, institucí i jednotlivých občanů.
A protože na výtvarné zpracování i vlastní výrobu pěkné poštovní známky je zapotřebí dostatek času, schvalují se náměty s předstihem jednoho roku.
Tedy letošní ministerská komise bude vybírat náměty pro emisní
plán 2019. Bude mezi nimi i návrh, který podá váš klub filatelistů
nebo Vy osobně? To záleží jen na Vás.
Vnějšího pozorovatele by jistě překvapilo, že od filatelistů je
předkládáno jen naprosté minimum návrhů, téměř nic! Přitom
kvalita naší známkové tvorby, kterou za nemalý peníz odebíráme v novinkové službě, studujeme a ukládáme do svých
sbírek, je naším přirozeným základním diskusním tématem.
Také se dá oprávněně předpokládat, že minimálně známky
platné u nás od roku 1993 známe asi nejlépe. Proč se tedy
každoročně nepokoušet je vlastní
iniciativou ovlivnit Záběr ze zasedání, vlevo ak. malíř Jan Kavan, člen
a přispět vlastním komise MPO, který je zároveň předsedou Komise
pro výtvarné řešení poštovních známek ČP
nápadem? Nebo
že by snad i tady stále platily geniální verše K. H. Borovského:
„Sám se žádný starat nechce, o všechno se modlí, jako by měl
každý boha jen pro své pohodlí“.
Letošní listopadová komise by zcela reálně mohla posuzovat i
Váš návrh. Ten by měl být přesvědčivě zdůvodněný, aby jej
komise mohla posoudit jako potřebný. Rovněž je třeba počítat s
tím, že zaslaných návrhů je mnoho a známek se schvaluje
maximálně třicet. Jak říkají olympionici – není důležité zvítězit, ale
zúčastnit se. Co se nepodaří letos, může se podařit za rok. A teď
ještě potřebná adresa:
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 1039/32, 110 00
Členové komise MPO; zleva historik Petr Hora- Praha – Staré Město.
Hořejš, J. Šolc a J. Řehola, ředitel odboru MPO.
Josef ŠOLC, šéfredaktor INFORMACÍ SČF, jos.solc@email.cz

Usnesení 6. schůze předsednictva SČF,
konané v sobotu 24. června 2017 v Domě filatelie, Klimentská 6, Praha 1
sladění VŘ a směrnic pro vystavení exponátů;
3. členům výstavní komice pokračovat v ověřování
používaných technických prostředků pro realizaci
výstav v jiných státech (výstavní rámy);
4. tajemníkovi rozeslat ZOJ, které mají méně než 3
členy, upozornění na uvedení stavu do souladu se
Stanovami SČF;
5. předsedovi SČF zaslat do 30. 6. 2017 členům
předsednictva VŘ se zapracovanými připomínkami, členům P-SČF zaslat případné další připomínky
k upravenému návrhu do 20. 7. 2017;
6. tajemníkovi rozeslat výzvu ZOJ s návrhem možností jak vést běžný účet ZOJ (účet nadále nebude
moci být veden na IČ SČF).
Předsednictvo SČF rozhodlo:
1. že bude udělovat čestná uznání 1. až 3. stupně formou diplomu.
Předsednictvo SČF jmenovalo:
1. členy jury výstavy Praga Piccola 2017: Müller
(předseda), Sedlák (tajemník), Helm, Svoboda,
Vaníček;
2. na návrh Komise znalců Josefa Chudobu poradcem pro oblast ČSR I.
Příští schůze předsednictva se uskuteční 9. září 2017
od 13 do 16 hod. v rámci veletrhu Sběratel v areálu
Výstaviště PVA EXPO PRAHA, konferenční
místnost.
Zapsali: Fencl, Helm, Kunc.
Ověřili: Müller, Vaníček.

Přítomni: Beneš F., Fencl, Helm, Kunc, Maleček, Musil,
Müller, Okáč, Svoboda, Šolc, Vaníček.
Omluveni: Cacka, Chudoba, Münzberger, Töpfer.
Hosté: Beneš V., Schindler (oba za RK SČF).
Služba sekretariátu: Hanzlová.
Předsednictvo SČF schválilo:
1. návrhovou komisi ve složení: Fencl (předseda),
Helm, Kunc a ověřovatele zápisu Müller, Vaníček;
2. program schůze dle pozvánky a rozhodlo o hlasování o jednotlivých bodech samostatně;
3. Směrnici pro nakládání s výstavním zařízením;
4. předložený plán práce na rok 2017.
Předsednictvo SČF vzalo na vědomí:
1. zprávu předsedy, místopředsedů a tajemníka o
jejich činnosti;
2. zprávu předsedy o plnění úkolů uložených 5.
schůzí P-SČF;
3. zprávu revizní komise;
4. zprávu o průběhu příprav výstav Praga Piccola
2017 a Praga 2018;
5. informaci o změně zhotovitele známek Slovenské
republiky, kdy je od 1. 1. 2018 nebude tisknout
PTC Praha. P-SČF bude sledovat situaci a v případě potřeby zaujme stanovisko.
Předsednictvo SČF uložilo:
1. J. Šolcovi zapracovat Rozhodnutí (viz dále) do
předloženého návrhu článku do Informací SČF a
rozeslat členům P-SČF k připomínkám;
2. členům výstavní komise po schválení Výstavního
řádu (VŘ) komunikovat se zástupci ZSF ve věci

SLOVO TAJEMNÍKA SČF
Vážení kolegové, vážení přátelé!
I když jsme v období dovolených a prázdnin, musím znovu začít hovořit o práci. Letošní veletrh Sběratel (8.
- 9. 9. 2017) by jednotlivé kluby měly opět využít k tomu, aby si na stánku SČF vyzvedly nejen členské prémie,
ale i členské známky na rok 2018. Z minulosti vím, že prakticky z každého KF na veletrhu Sběratel někdo byl.
Záleží proto pouze na vedení jednotlivých klubů, aby příslušného člena pověřilo převzetím tohoto materiálu. To
snad není až tak těžká práce. Těm, kteří budou materiály přebírat doporučuji, aby u sebe měli pro tento účel
minimálně legitimaci SČF. Tím, že se členské prémie a členské známky vydají na Sběrateli, ušetří SČF několik
tisíc Kč na poštovném. A čtyři či pět tisíc takto ušetřených korun za poštovné jsou pro SČF již zajímavé peníze.
Těm KF, které si výše uváděné materiály na Sběrateli nevyzvednou, bude vše zasláno doporučeným dopisem.
A stejně jako loni budeme nuceni požadovat úhradu poštovného. Doporučený dopis se ukazuje jako nutnost,
neboť některé KF tvrdily, že obyčejnou zásilku neobdržely.
Vzhledem k tomu, že já i někteří další členové z vedení SČF budou na Sběrateli přítomni, vzniká pro zástupce
jednotlivých KF možnost k neformálnímu jednání a především k presentaci požadavků členské základny.
Když již hovořím o penězích, tak bych rád opakovaně upozornil vedení jednotlivých klubů, že dle platných
stanov musí být členské příspěvky na daný rok uhrazeny nejpozději do konce března. Řada klubů však používá
asi jiný kalendář, než je v této republice běžné. Jinak by totiž v této době nechybělo v rozpočtu přibližně
111.000 Kč za neuhrazené členské známky.
Na tomto místě jsem již jednou požádal jednotlivé KF, aby sekretariátu předaly seznam členů se základními
identifikačními údaji (jméno, příjmení, bydliště, případně telefon či e-mail). Bohužel tento pokyn celá řada KF
nebere vážně. Asi se domnívají, že SČF je organizace s anonymními členy. Bohužel u řady klubů nadále sekretariátu chybí dokonce aktuální telefonní či e-mailové spojení na vedení klubu. Že by v dnešní době nikdo z
vedení klubu neměl ani telefon či e-mail je nepravděpodobné.
Doufám proto, že funkcionáři jednotlivých KF využijí prázdninové měsíce nejen k rekreaci, ale i k odstranění
výše uvedených nedostatků.
Julius CACKA, tajemník SČF
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NÁZORY ODJINUD

Jak předejít krizi spolkové činností?
Stále častěji se setkáváme s
hlasitě propagovaným názorem, že
současná doba je charakterizována
úpadkem spolkové činnosti, a proto
se nelze divit tomu, že i počet členů
SČF, z.s. neustále klesá. A protože
jde o všeobecnou krizi, tak se nedá
nic dělat!
Vzhledem k výše uvedenému mne
proto velmi zaujal článek v německém časopisu Deutsche-Briefmarken-Zeitung č.11/2017 z pera pana Torstena Berndta, šéfredaktora tohoto největšího německého filatelistického časopisu. ten se všeobecnému
tvrzení o „krizi spolkové činnosti“ vzepřel a uvedl jasná
čísla, která ukazují, že minimálně v Německu je v reálu
všechno trochu jinak. Na základě dostupných statistických údajů bylo v Německu v roce 1960 celkem
86 000 spolků, v roce 2015 to ale bylo už 598 000
spolků. Tyto spolky vykazovaly v roce 2015 přibližně 36
milionů členů! Jinými slovy prakticky každý druhý
obyvatel Německa je členem nějakého spolku. Z výše
uvedeného počtu spolků přibližně jedna třetina vykazuje stoupající počet členů, u 42 % spolků je počet
členů konstantní a přibližně čtvrtina spolků udává
klesající členskou základnu. K té čtvrtině patří, mimo
jiných, i filatelistické spolky.
Nyní bych si dovolil citovat pana T. Berndta: „Velmi
často je tento pokles (myšleno u filatelistů) vysvětlován
všeobecnou úmrtností spolků … … a tím, že filatelie se
jednoduše pohybuje ve velkém proudu, takže se vlastně
nedá nic dělat. Jinými slovy dále pracovat jako doposud, nikam se nehýbat a už vůbec nic měnit.“ Kdyby
to nebylo napsáno v německém časopisu, tak bych si
myslel, že jde o názory některých našich členů a
funkcionářů.
Spolky, mimo filatelistů, většinou těží z toho, že se
koncentrují na problematiku, která je společností
vnímána jako „pozitivní a nezištné cíle“. Tím je např.
ochrana životního prostředí, výchova, vzdělání, sport
apod. A právě těmto oblastem je filatelie, dle německého autora, na míle vzdálená. Takže reálné působení
filatelistických klubů navenek, na okolní společnost, je
prakticky nulové. V Německu se proto doporučuje
např. spolupráce s ostatními zájmovými organizacemi
tak, aby jejich prostřednictvím vešla filatelie ve známost laické veřejnosti. Jde např. o spolupráci s místními sportovními kluby (propagační výstavky sportovních
známek), obdobné propagační výstavky při výstavách
květin, propagační výstavky při příležitosti Vánoc atd.
Z tohoto pohledu je třeba velmi pozitivně hodnotit
např. činnost brněnského filatelistického klubu A. Muchy, který se o výstavky tohoto typu stará již několik let.
Takovéto propagační výstavky jsou jednou z možných
činností filatelistických klubů navenek, které umožní to,
aby nefilatelistická veřejnost zjistila, že existují filatelisté.
Bohužel takto aktivních klubů (a máme jich po repu-
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blice více než 250) je zanedbatelné minimum. Značná
část klubů je ráda, když se podaří zorganizovat jednou
do roka setkání klubu (a to ještě nepřijdou všichni), v
průběhu roku je jedinou činností to, že novinkář obíhá
členy klubu a snaží se jim vnutit novinky, aby mohl zaplatit fakturu České poště. Německá analýza vývoje ve
filatelistických klubech správně ukázala, že směr
pozitivního vývoje musí jít směrem od členské základny
nahoru, nikoli obráceně.
V současné době by např. pražský magistrát nic nenamítal proti tomu, aby ve vstupní hale byl umístěn
exponát (barevné kopie, aby se nemusel hlídat), představující Prahu na čs. a českých známkách. Obdobný
exponát by se jistě podařilo umístit i na Pražském
hradě, v zoologických či botanických zahradách atd.
Ovšem toto nemůže dělat sekretariát SČF. Toto je právě
parketa pro jednotlivé filatelistické kluby a odborné
společnosti.
Zachování či rozšíření členské základny může jit
několika různými směry. Domnívám se, že jednou z
možností je přitáhnout „pod křídla“ SČF i některé blízké
sběratelské obory. Jestliže v řadě západoevropských
zemí existuje možnost na jejich vnitrostátních výstavách
vystavovat soutěžní exponáty i pouze se 64 listy formátu A4 (tj. pouze 4 rámy), což je výrazná odchylka
vůči FIP, tak proč bychom my si nemohli dát do našeho
výstavního řádu, že zřizujeme experimentální třídu pohlednic, anebo experimentální třídu autogramů tvůrců
a rytců našich známek? A tímto způsobem mezi nás
přilákat další sběratele.
Navíc například pohlednice jsou v Německu či
Rakousku součástí filatelistických výstav již několik let.
Filatelistické výstavy AEROSPACE 2004 ve Vysokém
Mýtě a EUROSPACE 2016 v Praze, na kterých byly
současně vystaveny trojrozměrné modely letecké a
kosmické techniky, exponáty podpisů kosmonautů a
ukázky kosmické stravy jasně ukázaly, že takto
koncipované výstavy přivádějí na filatelistickou výstavu
další zájemce. Na výstavu EUROSPACE přišla přibližně
třetina návštěvníků především kvůli podpisům a
kosmické stravě. V Německu zkoušejí i další věci (viz
DBZ č.10/2017), například organizování filatelistických
výstav společně s někým, kdo realizuje prodejní akci.
Část výtěžku z prodejní akce pak slouží k pokrytí nákladů na výstavu. Experimentuje se s výstavami mimo
sobotu a neděli (lidé mají ve dnech volna jiné zájmy)
apod. Je pochopitelné, že ne všechno z tohoto se dá
přenést do našich podmínek. Ale je to do jisté míry inspirace a té se meze nekladou.
Naše okolí musí na základě našeho působení navenek dospět samo k závěru, že filatelisté nejsou tajemná,
do sebe uzavřená sekta. Historie jasně ukazuje, že
takovéto sekty většinou vyhynuly. Doufám a chci věřit
tomu, že nám filatelistům, takový osud nehrozí – musíme pro to ale samozřejmě taky něco udělat!
Julius CACKA, tajemník SČF

3

FILATELIE 8/2017

π

19

Umění ocenit a poděkovat
nictvo SČF. Sloužilo by mimo jiné i k oceněním při
životních jubileích, k vyjádřením uznání nejvýznamnějším
spolupracovníkům a sponzorům při zásadních filatelistických akcích, k ocenění zahraničních filatelistických
svazů i vynikajících jednotlivců za jejich spolupráci s
naším filatelistickým svazem. Myšlenka se ukázala jako
velmi užitečná a jejím výsledkem je respektované a ve
filatelistické veřejnosti velmi ceněné Čestné uznání SČF
Za rozvoj filatelie.
Mimo uvedená ocenění byla
v posledním období navržena a schválena ještě
dvě specializovaná vyznamenání, která jsou plně v
pravomoci
svazového
předsednictva. Za dlouholetou úspěšnou činnost na
poli filatelistické literatury a
publicistiky získává jeden laureát jednou v roce Cenu Mirka Langhammera. Jakousi
pomyslnou síní slávy by se měla stát nedávno zavedená
Pamětní kniha Svazu českých filatelistů, do níž se dosud
podepsali tři zasloužilí členové.
Svazová vyznamenání a jejich hierarchie se stala nedílnou součástí života SČF. Svědčí o kulturnosti Svazu
českých filatelistů a o jeho humánních základech. Nyní
jen zbývá je využívat, a to vždy ve vhodný okamžik, s
rozmyslem a včas.
Josef ŠOLC

Ve své podstatě je filatelie individuální sběratelskou zálibou, umožňující každému sběrateli formovat si ji podle
svých osobních představ, potřeb a finančních možností.
Dokáže zaujmout filatelisty všech věkových kategorií,
od začátečníků až po zkušené znalce. V průběhu svého
odborného vývoje se většina filatelistů s individuálním
pojetím své záliby nespokojuje a sdružuje se do spolků
– filatelistických klubů – a ty do národního svazu.
Jako všechny spolky má i Svaz českých filatelistů, z. s.,
svůj zažitý systém čestných vyznamenání, umožňujících
ocenit u členů mimořádné zásluhy a významný přínos ve
prospěch organizované filatelie a jejích speciálních
odborností. Jeho základ tvoří tři stupně Čestného uznání
SČF, uspořádané vzestupně od základního Čestného
uznání SČF III. stupně (bronz), přes Čestné uznání SČF II.
stupně (stříbro), až k nejvyššímu Čestnému uznání I.
stupně (zlato). Laureát obdrží umělecky provedený diplom formátu A3 se svým jménem, podepsaný předsedou
celostátní organizace. Všechna uvedená uznání jsou
udělována především jako vyznamenání a odměna za
práci pro organizovanou filatelii. Jejich udělení závisí pouze
na zdůvodněném návrhu ze základní organizační jednotky
a projednání v předsednictvu SČF. I když se v současnosti
udělují často při životních jubileích, měly by výbory klubů
zvažovat i jiná ocenění ze svých vlastních zdrojů. Svazová
Čestná uznání jsou míněna jako vyznamenání za práci.
Ovšem i zde je třeba postupovat citlivě, neboť věkový
průměr našeho členstva je vysoký a mnozí jubilanti měli
být navrženi svými kolektivy k vyznamenání již dávno.
Toho je si současné předsednictvo SČF vědomo a vychází
všem návrhům co nejvíce vstříc.
Návrh může podat každý člen SČF, výbor klubu, komise nebo odborná společnost či sekce. Na kterékoli ze
svazových vyznamenání může dosáhnout rovněž každý,
kdo se může prokázat potřebnými pracovními výsledky.
Souhlas předsednictva je po projednání zakotven v příslušném usnesení a zveřejněn v nejbližších Informacích
SČF a na jeho webových stránkách.
Čestné uznání SČF III. stupně (ČU SČF III. stupně –
bronz), se uděluje na návrh výboru příslušného mateřského klubu členům nebo funkcionářům, kteří vykonávají
s úspěchem klubovou funkci nejméně pět let. Zdůvodněný návrh se podává písemně sekretariátu SČF, který
vede o všech udělených vyznamenáních podrobnou
evidenci.
ČU SČF II. stupně (stříbro) je určen pro dlouholeté
funkcionáře a vedoucí odborných komisí, sekcí, znalce,
jurymany apod., kteří již jsou nositeli III. stupně. Doporučuje se rozdíl pěti let mezi oběma vyznamenáními,
i když individuální zdůvodněné případy jsou možné. Toto
ČU lze využít i pro nečleny SČF jako uznání za hmotnou
nebo jinou pomoc při organizování filatelistických akcí.
ČU SČF I. stupně (zlato) získávají nejobětavější a ve
filatelistickém životě všeobecně známí členové SČF,
zasloužilí funkcionáři, tvořící oporu organizované filatelie ve svém regionu nebo ve své odbornosti. Uděluje se
i za jednorázový mimořádný čin hodný zvláštního zřetele.
První stupeň je rovněž určen pro zahraniční osobnosti,
známé svým přátelským vztahem k SČF a zásluhami o
českou filatelii.
Praxe záhy ukázala na nutnost završit tuto pyramidu
ještě dalším vyznamenáním, které by udělovalo předsed-

20

π

FILATELIE 8/2017

Polární filatelie jubiluje
Česká námětová filatelie se může v současnosti vykázat některými špičkovými exponáty i dalšími perspektivními exponáty výborné kvality. Pokud však srovnáme
počet sekcí při České námětové společnosti (ČNS) s
jejich počtem a personálním obsazením v minulosti,
musíme hovořit o neradostném stavu.
Jednou ze stálic mezi našimi námětáři je Česká polární
sekce při ČNS, která si letos připomíná 30 let své
činnosti. Vede ji významný pražský filatelista a redaktor
jejíchi Zpravodaje Antonín Boháček. Ten byl také spolu
s dalšími dvěma kolegy autorem myšlenky a spoluzakladatelem této zajímavé sekce. A co hlavně: vedle vydávání zpravodaje získala Česká polární sekce v letošním
roce dva nadějné členy středního věku. Má tedy celkem
24 aktivních členů. I k tomu lze „polárníkům“ srdečně pogratulovat.
Sekce může být příkladná i v tom, jak houževnatě usiluje
o prosazování své tématiky do známkové tvorby České
republiky. Její snaha o
využití námětu „Česká
antarktická stanice Mendel“ sice ještě nedošla
naplnění, ale není všem
dnům konec. Zatím tedy k
jubileu připravila strojové
razítko podle návrhu
svého vedoucího, které „běželo“ 20. července letošního
roku na přepážce č. 17 na hlavní pražské poště v Jindřišské ulici.
Všem členům sekce přejeme do dalších třiceti let
hodně nových polárních přírůstků!
Josef ŠOLC

4
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FILATELISTICKÉ TÉMA K DISKUSI

Sbírat, anebo nesbírat?
Taková otázka byla již nejednou položena v různých
souvislostech, tentokrát v záležitosti „popřevratových
provizorií“ (po osvobození v roce 1945), ať již razítkových, známkových či R-nálepkových. Názor na to nebývá jednoznačný. Většina odpoví spíše kladně, ale s
připomenutím četných padělků a fantaskních výrobků
„z ochoty“, kterými se to v tomto oboru přímo hemží.
Tomu bych rozuměl. Jde mi zde spíše o zásilky poštou
prošlé, ale jednoznačně „filatelisticky ovlivněné“, které
si tedy filatelista poslal (nebo nechal poslat) na svou
nebo „spřízněnou“ adresu. Na otázku položenou v záhlaví článku za sebe odpovídám jednoznačně pozitivně, ale… A zde je právě zakopaný pes. Je dobré
upozornit při výběru i na věci kolem. Zkušený filatelista
si jistě všiml, že při sledování většího souboru takových
zásilek je jich řada (ne-li většina) směrována na jednu
či několik málo adres. Mohlo jít např. o známé filatelisty,
kteří se tomuto oboru věnovali (a nyní „rozpustili“ svou
sbírku), ale mnohdy šlo spíše o filatelistické šíbry, kteří
takto „zhodnocovali“ své přebytky levných známek na
líbivých a zdánlivě sběratelsky atraktivních zásilkách
(nezapomínejme, že v té době nebyla obecně ještě tak
přísná měřítka na podobu celistvostí, jako se prosazují
nyní). Samozřejmě mohou být i různé kombinace obou
těchto zdrojů. Neodsuzuji to, je to prostě věc názoru.
Každý si přece může sbírat (a zrovna tak nabízet k prodeji či „výměně“ na burzách) co chce a jen na něm záleží, co se získaným materiálem udělá. Ve sbírce může
mít cokoli, složitější je to, chce-li sebraný materiál vystavit v exponátu a podrobit hodnocení.
Při hodnocení exponátů na výstavách jsou takové
„filatelisticky ovlivněné“ kousky v exponátu hodnoceny
zpravidla negativně, při jejich výskytu ve větším počtu
to může způsobit i nižší medailové ocenění až o několik
stupňů. Podle mého názoru se tak děje někdy neprávem. Kdo se popřevratovými provizorii (všech druhů i
všech období) zabýval podrobněji, jistě potvrdí, že
leckteré razítko či R-nálepka z některé malé pošty
(nebo i přepážky pošty větší) se na běžné zásilce poštou prošlé (tedy bez ovlivnění filatelistou) prakticky nevyskytuje jen proto, že takových zásilek v kritickém
období bylo nepatrné množství a prostě se nezachovaly. Že tedy ty filatelistické zásilky v podstatě jsou jediné důkazy existence a provozu té pošty či přepážky.
Zde je pochopitelně obtížné prokázat, že to nefungovalo jen na přání či „objednávku“ onoho filatelisty

(nebo šíbra). To však se prokazuje po mnoha desetiletích obtížně a nelze se tedy divit, že hodnotitelé např.
na filatelistických výstavách raději paušálně odsoudí
takový materiál v exponátu, než by přiznali, že nejsou
objektivního zhodnocení nyní na místě schopni. S tím
musí vystavovatel, bohužel, stále počítat a být si této
pravděpodobnosti vědom při sestavování exponátu a
vlastně již při pořizování takového více či méně
problematického materiálu.
Na obrázcích jsou ukázky zajímavých doporučených
i razítkových provizorií, záměrně vybraných s jednou
shodnou adresou. Adresáta na nich uvedeného neznám a nemíním ho hodnotit ať kladně či záporně. Jen
uvádím, že jemu adresovaných zásilek jsem viděl
desítky a mnohé v nejednom exempláři. Pro mne jsou
to pouze filatelisticky zajímavé zásilky, zajímavé doklady doby, kdy vznikly. Nikomu je také nenabízím,
ostatně je většinou ani nevlastním, zde slouží jen coby
dokumentace textu. Nechť si hodnocení provede
každý sám. Zde jen děkuji panu ing. Václavovi z Halže
za zapůjčení fotografií zajímavého a pohledného
materiálu.
Karel ŠPAČEK

Poznámka redaktora Filatelie:
Nejsem juryman, a tak si si jen z úhlu pohledu sběratele
dovolím vyslovit laický názor. Ani já bych takovýto materiál
obecně nezatracoval. Souhlasím s autorem, že v řadě případů jde možná o jediný doložitelný doklad z určitého
místa. Považoval bych však za nesprávné, pokud by se
někdo pokusil vybudovat soutěžní exponát založený jen
na takovémto materiálu, tím spíše, pokud by šlo o
jediného adresáta. Na druhé straně, pokud by někdo sestavoval exponát dokumentující poštovní provoz v určité
době z nějakého regionu a ukázal tam řadu zajímavých
a strukturou pestrých dokladů zjevně nefilatelistického
původu, vůbec by mne neuráželo, pokud by některou
jinak těžko doložitelnou poštu dokumentoval několika
takovýmito doklady. Ale jak se říká, všeho s mírou. Nezapomínejme, že mezi námi stále ještě jsou nadšenci, kteří
se snaží dokumentovat anebo dokonce katalogizovat
určitá období poštovní historie. Jak by asi dopadli, kdyby
byli odkázáni jen na doklady zaručeně nefilatelistického
původu? Navíc oddělení (rozpoznání) „zrna od plev“
není vždy snadné, ale o to je důležitější se o něj snažit!
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Celostátní finále Olympiády mladých filatelistů
Celkově můžeme hodnotit finále jako vydařené.
Vše bylo perfektně zorganizováno, ostatně jako v
předchozích letech, pro
děti bylo připraveno
množství velice pěkných
cen, a tak byli všichni
určitě spokojeni. Velké
poděkování patří především sponzorům, bez jejichž pomoci by se taková
akce nemohla uskutečnit.
Hlavním sponzorem bylo
vedení oblastní pobočky
Raiffeisen stavební spořitelny v Praze, v jejíchž
prostorách se soutěž konala. A velké poděkování
patří Ing. Rudolfu Schindlerovi, vedoucímu KMF při
KF 00-65 Apollofila, který
pro Olympiádu vše připravil a zajistil. Můžeme si jen přát, aby její účastníci pokročili ještě o krůček dál a své schopnosti a dovednosti
uplatnili při tvorbě vlastních soutěžních exponátů. Výsledky soutěže jsou uvedeny v tabulce.
Zdeněk TÖPFER, předseda komise mládeže SČF

V sobotu 17. června se opět sešli mladí filatelisté a
vedoucí jejich kroužků (KMF) na již 44. celostátním
finále Filatelistické olympiády (FO). Setkání a soutěž se
konaly už potřetí v prostorách Raiffeisen stavební
spořitelny v Praze.
Akce začala v pátek, kdy se účastníci FO vydali na
prohlídku Prahy. Vlastní soutěž byla zahájena v sobotu
dopoledne, za účasti členů KMF z celé České republiky. V první části soutěže museli účastníci prokázat
odborné filatelistické znalosti i znalosti o tématu FO.
Tím byla letos „Architektura“. Pak následovala tvorba
vlastních albových listů na dané téma, přičemž způsob
zpracování si mohl každý zvolit podle svého. Někteří
použili tradičnější pojetí jako např. památky UNESCO,
jiní prokázali vlastní invenci a zpracovali třeba témata
jako Stavby Karla IV. nebo Užitková architektura. Na
většině listů bylo vidět, že soutěžící mají potřebné dovednosti a znají pravidla pro tvorbu exponátů.

Výsledky
Kategorie Z
1. Natálie Hegerová (VČ)
2. Jan Blažek (PHA)
3. Kateřina Anna Pelíšková (JZČ)
Kategorie A
1. Adéla Vaňková (VČ)
2. Adam Havlíček (VČ)
3. Jaroslav Zikmund (PHA)
4
Adam Hátrik (PHA)
Kategorie B
1. Michaela Sedláková (JM)
2. Vojtěch Zábojník (JM)
3. Dominika Banková (VČ)
4. Martina Hátriková (PH)
Kategorie C
1. Lukáš Farský (VČ)

Vítězové kategorie Z
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57
54,5
47
74,5
63,5
61,5
45,5
88,5
74
65
60
61
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KAM ZA FILATELIÍ SRPEN - ŘÍJEN
Burzy
Bechyně, KF 02-25, Hotel Drak, Libušina
třída. Neděle (9 – 11 h).
Bratislava, ZŠ, Riazanská ul. 75. Neděle
(7,30 – 11,30 h) vyjma srpna.
Brno, KF A. Muchy 06-22, Kometa Pub,
Kounicova 20. Sobota (9 – 11 h) a
poslední sobota v měsíci při burze
klubová aukce (8 - 11).
Brno, KF A. Muchy 06-22, 14. 10. Celostátní výměnná burza. Kounicova 20
(8 - 11 h).
Kolín, radnice na náměstí. Druhá sobota
v měsíci (7,30 – 12 h).
Košice, Spolok košických filatelistov.
Masarykova 17. Neděle (8 – 12 h).
Kroměříž, KF 06-5, Dům kultury. Každou
1., 2., 3. neděli v měsíci (9 – 11 h).
Liberec 13, KF 04-01, sál restaurace U
Košků, Vrchlického 50. Krajské setkání.
Každá druhá sobota v měsíci (7 – 10 h).
Malacky, KF 52-32, 9. 9. - Podzimní
sběratelská burza všech oborů. Jídelna
ZŠ Dr. Dérera, Ul. gen. M. R.Štefánika 7
(8 – 12 h).
Mladá Boleslav, KF 01-1, B. Němcové
577. Neděle v sudém týdnu (9 – 11 h).
Nová Paka, P - centrum Militký (Velveta).
První neděle v měsíci (7,30 – 10,30 h).
Opava, KF 07-16, Horní náměstí 49, 4. p.
Neděle (9 – 11 h).
Ostrava – Hrabůvka, KF 07-11 a KF 0735, Dům s pečovatelskou službou,
Odborářská 72. Sobota (7 - 10 h).
Pardubice, 26. 8. – Celostátní vým.burza.
Kulturní dům Dukla (6,30 - 11,30 h).
Partizánske, KF 52-40, Centrum voľného
času – Luhy, Ul. Generála Svobodu
603/53. Každá neděle (9 – 11 h).
Poprad, 16. 9. – Podtatranská vým.
schůzka. SOŠ, Okružná 25 (7 - 12 h).
Praha 9 - Prosek, Jablonecká 322, 1. p..
Sudé pondělí (18 – 20 h) vyjma srpna.
Praha 10 - Strašnice, KF 00-10 Kotva,
KD Barikádníků. Středa (15,30 – 18,30
h) vyjma srpna.
Praha 10, KČF 00-01, KD Barikádníků,
Saratovská 200/1. Neděle (8 – 11 h) vyjma srpna.
Přerov, Sokolovna, Brabansko 1.
Výměnná schůzka. Neděle (9 – 10,30 h)
vyjma srpna.
Tábor, KF 02-3, Dům armády, Kyjevská
ul. Každá 4. sobota v měsíci (8 - 11 h) vyjma srpna.
Teplice, Gymnázium čs. dobrovolců.
První neděle (na oblastní úrovni) a 3.
neděle v měsíci (8 – 11 h) vyjma srpna.
Trnava, Kalokagatia CVČ, Strelecká 1.
Čtvrtek (16 – 17,30 h) vyjma svátku a
srpna.
Trutnov, KF 05-76, 16. 9., 21. 10. - MěÚ,
malý sál, Slovanské nám. 165 (8 - 11 h).
Ústí n. Orlicí, KF 05-75, 20. 8. – Oblastní
sběratelská schůzka. Hotel Poprad, salonek, 1. p., Smetanova ul. (7,30 – 11 h).
Valašské Meziříčí, KF 07-29, Klub
seniorů, Tolstého1338. Setkání sběratelů
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všech oborů. Každá první neděle v měsíci
(7 – 10 h) vyjma srpna.
Vrchlabí, Gymnázium, hlavní vchod
přízemí, J. A. Komenského 586. Druhá
neděle v měsíci (8 – 11 h).
Žilina, 20. 8., 17. 9., 15. 10. – Mezinárodní hobby setkání. Budova Ingeo, Bytčická
16 (7 h).

Setkání
Banská Bystrica, Dom slovenského misijného hnutia, ul. Skuteckého 4. Druhá
neděle v měsíci (9 – 11 h).
Benešov, KF 01-15, 27. 8., 10. a 24. 9. –
Vým. schůzka. BN. M. Kudeříkové 1556
(8,45 – 11 h).
Brandýs n. Labem, restaurace Popelka,
Vrábí. Druhé a 4. pondělí v měsíci (14,30
– 17 h).
Brno, KF A. Muchy, Orlí 30. Členské
kolování. Čtvrtek (16,30 – 18 h) vyjma
svátku a srpna.
Česká Třebová, KF 05-7, restaurace
Javorka. Čtvrtek (17 – 19 h).
Děčín 4, Klub seniorů, Bezručova ul.
Neděle (9 – 10 h).
Domažlice, KF 03-001, restaurace Chodská Rychta. Pondělí (19 – 21 h).
Dvůr Králové n. L., restaurace U
Hlaváčků. Čtvrtek (17,30 - 20 h).
Frýdek – Místek 1, KF 07-12, Klub
důchodců, Sadova 604–6. Každé 2. a 4.
úterý v měsíci (16 - 18 h).
Frýdek – Místek 2, KF 07-09, restaurace
Lidový dům, ul. F. Čejky 450. Čtvrtek (16
- 18 h) vyjma svátku.
Frýdlant nad Ostravicí, KF 07-38, ZŠ T.
G. Masaryka, Janáčkova ul. Sudý pátek
(16 – 18 h) vyjma srpna.
Havířov, KF 07-5, KD L. Janáčka, Dlouhá
tř. Liché pondělí (14 – 16,30 h) vyjma
srpna.
Havlíčkův Brod, hotel Rozvoj, Smetanovo n. Druhá středa v měsíci (15,30 – 17 h)
vyjma srpna.
Hlinsko, KF 05-50, salonek restaurace
Sv. Hubert. První a třetí středa v měsíci
(18 – 19 h).
Hradec Králové, Jídelna Policie ČR, Ulrichovo n. 810. Neděle (7,30 – 11,30 h).
Hranice na Moravě, restaurace Archa,
Masarykovo nám. Klubová schůzka.
Druhá a 4. neděle v měsíci (9 – 11 h).
Hořovice,
KF
01-67,
klubovna
rybářského svazu, Anýžova ul. Druhý
čtvrtek v měs. (18 – 20 h) vyjma svátku a
srpna a poslední neděle v měs. (9 – 11 h).
Cheb, KF 03-002, Turistické infocentrum,
náměstí krále Jiřího. Neděle (10 – 12 h).
Chomutov 1, Středisko knihovnických a
kultur. služeb, 1. p./14. Sobota (od 9 h).
Chotěšov, KF 03-49, 3. a 24. 9., 15. 10. – Restaurace Národní dům (od 13,30 h).
Chrudim, Stará radnice, náměstí.
Poslední pondělí v měsíci (16,30 h) vyjma
srpna.
Jablonec n. Nisou, učebna autoškoly
Hlavatý, Vodní 36. Neděle (9 – 11 h) vyjma srpna.

7

Jeseník, KF 07-6, Steak Grill Pepino,
přízemí, nám. Svobody 875. Každá
neděle (10 – 12 h).
Jihlava, KF 06-40 Vysočina, klubovna KF,
Brněnská 13. Lichá neděle (9 – 12 h).
Jilemnice, KF 05-041, KD, zasedací
místnost hasičského sboru. Třetí neděle v
měsíci (9 – 11 h).
Jindřichův Hradec, nádraží ČD, školicí
místnost. První a 3. neděle v měsíci (8,30
– 10,30 h).
Karlovy Vary, KF 03-14, ZŠ, Poštovní 19.
První a 3. sobota v měsíci (9 – 11 h) vyjma
srpna (9 – 11 h).
Kaznějov, KF 03-063, Motorest. Každá
2. a 4. neděle v měsíci (od 14 h).
Kladno, Hlavní pošta, 3. p. Sobota (8 –
11 h) vyjma srpna a svátku.
Klášterec n. Ohří, KF 04-82, restaurace
Panoráma. Středa (17–19 h) vyjma srpna.
Kostelec n. O., KF 05-42, hotel Rabštejn,
Palackého n. První neděle v měsíci (9 – 11
hodin).
Kraslice, restaurace U Rytíře. První
čtvrtek v měsíci (17 – 19 h) vyjma srpna.
Krupka, KF 04-68, restaurace U Václava,
Revoluční 16. Každá 2. a 4. neděle v
měsíci (9 – 11 h).
Krnov, Café club Románo, Zámecké
nám. 19. První a 3. neděle v měsíci (10,30
– 12 h).
Levice, Dům kultury Junior. Druhá a
čtvrtá neděle v měsíci (9 – 12 h).
Liberec, KF 04-01, zasedací m. ČSTV,
Jablonecká 88/18. Neděle (8,30 – 11 h).
Litoměřice, KF 04-14, Vrchlického 248.
Liché pondělí (od 17 h).
Litvínov, aula Scholy Humanitas. Sudé
úterý (16 – 17 h) vyjma srpna.
Lovosice, KF 04-38, Kulturní zařízení
Lovoš, ulice 8. května. Poslední čtvrtek v
měsíci (16 – 18 h) vyjma srpna.
Lučenec, KF 53-09, hotel Slovan
Lučenec, Železničná 25. Sobota (10–12).
Malacky, KF 52-32, přístavba Městského
úřadu, Radlinského 2751/1, 1. p./112.
Poslední čtvrtek v měsíci (16 – 18 h) vyjma srpna.
Martin, KF 53-05, DO Strojár, Vajanského
nám. 2.. Pondělí (18 h).
Mělník, autokemp Mělník. Každý 3.
čtvrtek v měsíci (od 17 h) vyjma srpna.
Michalovce, ZSF, klub 54-23, Dom Matice slovenskej, Masarykova ul. 42. Druhé
pondělí v měsíci (od 17 h) vyjma srpna.
Mikulášovice, KF 04-60, hotel Ron, u
kostela. Sudá neděle (10 – 12 h).
Most, KF 04-12, zasedací místnost SBD
Krušnohor, ul. ČSA u gymnázia. Sudá
neděle (8,30 – 11 h) vyjma srpna.
Náchod, KF 05-10, mladí filatelisté,
nádraží ČD. Třetí neděle v měsíci (9,30 –
11 h).
Nové Mesto nad Váhom, Městské
kultúrne stredisko. Čtvrtek (18 – 19 h) vyjma srpna.
Nové Zámky, hotel Korzo – Kavárna,
Hlavné nám. Druhá a 4. neděle v měsíci
(9 - 12 h).
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Nymburk, Obecní dům Kokos. Pátek (od
15 h).
Olomouc, KF 07-02 Haná. Klub seniorů,
Javoříčská 2. Každá 2. neděle v měsíci (9
- 11 h).
Ostrava 1, KF 07-23, Společnost Senior,
Na Jízdárně 18. Každý 1. a 3. čtvrtek v
měsíci (15,30 - 17 h).
Pardubice, KF 05-100, Východočeská
skupina poštovní historie. Klubovna v
Evropském domě. Středa (16 – 17 h) vyjma srpna.
Pelhřimov, KF 02-15, klubovna restaurace Pražanka. Čtvrtek (16 – 17 h)vyjma
srpna.
Piešťany, KF 52-01, KD Rozmarýn,
Teplická ul. Neděle (8,30 – 10,15 h).
Písek, penzion U Kloudů, Nerudova ul.
Pravidelné schůzky. Čtvrtek (15 - 17 h).
Poděbrady, KF 01-002, suterén Vily
Jarmilky, Pionýrů 208/II. Neděle (9 – 11 h).
Poprad, KF 54-17, 17. 8., 7. a 21. 9., 5. a
19. 10. - Pošta Poprad 2, zasedací m., 2.
p.. Klubová schůzka (16 – 18 h).
Prachatice, KF 02-9, klubovna bytového
družstva, Pod Hradbami 55. Druhá
neděle (10 – 12 h).
Přerov, KF 07-18, Sokolovna, Brabansko
2. Neděle (9 – 10,30 h) vyjma srpna.
Rokycany, KF 03-5, restaurace Sokolovna, klubovna č. 3. Každá 1. středa v
měsíci (19 – 20 h).
Roudnice n. Labem, KF 04-42, KD Říp,
Husovo nám. 58. Druhé pondělí v měsíci
(17 – 19 h) vyjma srpna.
Rožnov p. Radhoštěm, Středisko
volného času, pavilon B vlevo u ZŠ Pod
Skalkou. Výměnné schůzky KF při SVČ
(dospělí i mládež). Každý sudý týden čtvrtek (18 – 20 h).
Rychnov n. Kněžnou, KF 05-12, hospoda v hotelu Havel, Staré náměstí. Druhá
neděle v měsíci (od 10 h) vyjma srpna.

Sokolov, KF 03-8, Městský dům kultury
(malý sál), nám. Budovatelů. Setkání a
výdej novinek. Druhá a 3. neděle v měsíci
(9 – 10,30 h) vyjma srpna.
Strakonice, KF 02-2, restaurace Jiskra.
Neděle (10 – 12 h).
Svitavy, KF 05-78, restaurace Astra.
Druhá a 4. neděle v měsíci (9 – 11,30 h).
Telč, KF 06-29, Klub důchodců, Poliklinika, Masarykova 330. Druhá neděle v
měsíci (9 – 11 h).
Trnava, KF Tirnavia, sborová síň evangelické církve, náměstí SNP 7. Čtvrtek
(16 – 17,30 h) vyjma svátku a srpna.
Třebíč, KF 06-3, FORUM, Masarykovo
nám. 12. Pondělí (14 – 16 h).
Uherské Hradiště, KF 06-15, Menza, Studentské nám. 1535. Neděle (9 – 11 h)
vyjma srpna.
Uhlířské Janovice, restaurace U myslivce, Kolínská 172. Druhý čtvrtek v měsíci
(19 – 21 h).
Ústí n. Labem, OC Forum, 1. p., jídelna.
Úterý (14 – 16 h).
Ústí nad Orlicí, KF 05-75, restaurace Radava-bowling. Neděle (10 – 11,30 h).
Valašské Klobouky, KF 06-6, Knihkupectví, Masarykovo nám. 105. Druhá
neděle v měsíci (9 – 11 h) vyjma srpna.
Valašské Meziříčí, KF 07-29, Klub
seniorů, Tolstého 1338. Druhá a 4. středa
v měsíci (16 – 17 h) vyjma srpna.
Vsetín, KF 07-89, restaurace Snaha. První
a 3. čtvrtek (17 – 18,30 h).
Vysoké Mýto, KF 05-11. Dobrovského
74. Druhá neděle v měsíci (9,30 – 11 h)
vyjma srpna.
Vyškov, KF 06-7, 2 Sokolský dům. Každá
sudá neděle (9,30 – 10,30 h) vyjma srpna.
Zlín, KF 06-2, Dům kultury Zlín. Neděle (8
– 10,30 h).
Znojmo, KF 06-24, Hotel u Divadla. První
neděle v měsíci (9 - 11 h)

Zruč nad Sázavou, Spolkový dům, 5.
května 510, 1. p. První a 3. neděle v
měsíci (9 – 11 h) vyjma srpna.
Žamberk, KF 05-70, restaurace na autobusovém nádraží. Neděle (9 – 12 h).
Žďár nad Sázavou, KF 06-10, 27. 8., 10.
a 24. 9., 8. a 22. 10. - Salonek restaurace
Táferna. Každá 2. a 4. neděle v měsíci (9
- 11 h).
Žilina, KF 53-19, Matice slovenská, Hollého ul.. Každá neděle (9 h).

PŘEDNÁŠKY
KF 00-65 Apollofila. Dům Filatelie, Klimentská 6, Praha 1, zasedací místnost
(od 17 h).
π 19. 9. 2017 V. Bulant a J. Dobrovolný:
Zajímavosti protektorátních pamětních
razítek a tisků

***

KF 00-15 sběratelů specializovaných
oborů. Dům Portus, Karoliny Světlé 18
(roh s ulicí Betlémskou), Praha 1. Vždy 1.
čtvrtek v měsíci od 16,30 hod.
π 7. 9. 2017: A. Šmíd: 130 let pražské
potrubní pošty

***

Zlín, Dům kultury, Gahurova 5265.
Vzdělávací beseda s ukázkami filatelistického materiálu. První neděle v měsíci (od 9,30 h).

VÝSTAVY
KF 06-22 Alfonse Muchy, Brno pořádá
ve spolupráci s Moravským zemským
muzeem výstavku tematicky zaměřenou
k 200. výročí založení muzea. Výstavka se
koná ve dnech 12. - 20. října 2017 v prostorách vestibulu MZM, v Ditrichštejnském
paláci, Zelný trh 8, Brno. Bližší informace
na www.filabrno.net

FILATELISTICKÁ LITERATURA
Sousloví „filatelistická literatura“ dokáže svým způsobem
elektrizovat pozornost snad každého filatelisty, nebo alespoň většiny z nás. Už jen představa pěkné publikace o
klasických emisích, o příbězích spojených se slavnými, ale
i zcela obyčejnými výplatními známkami, o dějinách pošty
a zvláštnostech poštovního provozu ve světě, už ta v nás
dovede vyvolat příjemnou náladu. Příznivce čtení z oblasti
sběratelství ani tak moc netrápí otázka, zda jde o literaturu
klasickou ve formě knihy, čili „papírovou“, nebo o dílo vytvořené elektronicky. Důležitý je obsah.
Na sekretariátu SČF je našim členům k dispozici pěkná
knihovna, sestavovaná po desítiletí. Mnoho hodnotných
knih je v ní díky minulým světovým výstavám PRAGA. Nejen katalogů a bulletinů, ale především z kvóty povinných
výtisků, ponechávaných každým vystavovatelem organizá-

torům výstavy zdarma. Přírůstky můžeme očekávat i v
příštím roce. Využívejme více tento zdroj informací!
Nemělo by smysl přít se o to, co patří či nepatří do
filatelistovy knihovny. Každý si může svoji knihovničku
budovat podle vlastního gusta, specializace a finančních
možností. Cennými zdroji byly např. katalogy z regionálních
výstav všeho druhu, organizovaných v minulosti na krajské,
okresní i klubové úrovni. Právě takové drobné výstavy nám
dnes citelně chybí. Dobře vedená námětová filatelie zažívala svůj rozkvět, žárlivě sledována ostatními filatelistickými
obory. Obvykle se našel i někdo, kdo sepsal do katalogu
historii místní pošty, specializaci některé emise, kterou se
podrobně zabýval, nový objev, atd. Stejně by se dalo psát
o zpravodajích odborných skupin, kterých je dnes poskrovnu. Neměli bychom na tuto tradici navázat?
JŠ
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