ZPRAVODAJ SVAZU ČESKÝCH FILATELISTŮ

Číslo 4/2019

Vážení přátelé, členové a členky Svazu českých filatelistů,
pomalu se blíží závěr roku 2019 a s ním spojené Vánoční svátky. Dovolte mi tedy, abych
Vám popřál jejich příjemné prožití a úspěšný vstup do nového roku 2020! Současně Vám
všem přeju hodně zdraví – to je nakonec v životě to nejdůležitější.
Rok 2020 bude pro nás mimořádný, protože v jeho závěru proběhne řádná Valná
hromada našeho svazu. Na ní budeme volit nejen jeho vedení na příštích pět let, ale
musíme rozhodnout i o jeho dalším směřování. Z tohoto pohledu je nutné, aby jednotlivé
KF a Odborné společnosti na svých výročních schůzích formulovaly svoje představy o
činnosti SČF, a současně i to, jak ony samy hodlají k uskutečnění těchto představ konkrétně
přispět. To vše by mělo být předáno sekretariátu SČF nejpozději do srpna, aby mohlo být zapracováno do
dokumentů VH.
Při návrhu kandidátů do nového předsednictva SČF je třeba vycházet z toho, že nejde o nějaký další stupeň
svazového vyznamenání. Kandidáti se navrhují na práci, nikoli za odměnu! Bylo by tedy dobré, aby kandidáti
využili webové stránky SČF a s odpovídajícím předstihem se představili členské základně a sdělili jí, co a jak
chtějí v případě svého zvolení v předsednictvu SČF konkrétně vykonat.
Jedním z hlavních problémů SČF je nízká aktivita některých klubů a odborných společností ve vztahu k nefilatelistické veřejnosti. Jestliže například v pětitisícovém městečku na kulturním odboru radnice nevědí, že
zde působí klub filatelistů, je něco špatně. Je potom pochopitelné, že ve stejné nevědomosti žije naprostá
většina obyvatel daného místa. A to je škoda – možná by někteří měli o členství zájem? V rámci novoročních
předsevzetí by si tedy naše kluby a odborné solečnosti měly také jedno dát: Nefilatelistické okolí o nás musí
vědět!
Ke splnění takového předsevzetí Vám všem přeju hodně úspěchů a samozřejmě i radosti z naší společné
záliby – filatelie.
Julius Cacka, pověřený předseda a tajemník SČF
Milé kolegyně, vážení kolegové,
šťastné Vánoce a dobrý nový rok Vám všem!
V čase vánočním začněme poeticky: na zeleném stromě filatelie vyrostly v posledních
letech dvě nové, zdravé větve, a sice třída fiskální filatelie a třída pohlednic.
Nejde o žádný světoborný objev, to jen funkcionáři světové i evropské filatelistické
organizace se snaží sběratelský ruch dále oživit. Vždyť jak dobře víme z vlastní zkušenosti,
každý filatelista má ve svých krabicích nějaké okolkované listiny, odlepené kolky a nejrůznější pohlednice všeho druhu, které překládá z místa na místo a nikdy neměl to srdce
se jich zbavit.
Nepředstavujme si také, že jde o „pole neorané“. Oba sběratelské obory mají dlouholetou tradici, mají své
organizace, své výstavy, dokonce světové. Filokartisté – sběratelé pohlednic, mají i své vzácnosti a kuriozity,
stejně jako filatelisté. Neslušelo by nám tedy, kdybychom se tvářili jako objevitelé. Vstoupili jsme na cizí půdu,
kde již byly vystavovány specifické sbírky velké kulturní, historické a sběratelské hodnoty, mnohdy i jako pozvaná doplňková součást výstav poštovních známek. Existuje i rozsáhlá odborná literatura o pohlednicích,
kterou zná jen málokdo z nás, filatelistů. Pracuje zde mnoho špičkových sběratelů podle vlastních zásad a
norem, v mnohém odlišných od pravidel, panujících ve filatelii. Zde také tuším první budoucí problém, a sice

přiložení filatelistických měřítek na pohlednicové exponáty. Filokartisté vystavují bez tabulkového bodového
hodnocení, vystavují pro radost a nikoli pro medaile. Jejich sbírky dovedou popsat region asi daleko důkladněji
a přitažlivěji, než poštovní známky. Nevyskakujte hned od stolu, ale ruku na srdce! I my, filatelisté, se máme
kde učit, a musíme se učit. Kdo měl možnost vidět např. sbírku pohlednic o svém městě, nebo viděl exponát
o českém a moravském lidovém kroji, nebo např. o Prodané nevěstě a jejím autorovi, užasl nad rozsahem a
kvalitou materiálu a ví, že se při vstupu na půdu filokartie musíme chovat skromně. Sjednotit filatelistická měřítka
s filokartistickými bude ještě značný problém. Pouhé vytvoření stobodové tabulky asi pro většinu pohledničářů stačit nebude. Navíc u pohlednic neexistují katalogy. Knihy, které celkem lacině shromáždily část
pohledů z určitého místa, jsou jen torzem toho, co ve skutečnosti existuje. Dokonalý souhrnný přehled o
materiálu všeho druhu, jaký máme ve filatelii, není ve filokartii k mání. Jak si s tím poradí výstavní jury? To vše
čeká zájemce o nové obory k průběžnému řešení. Bude to zajímavá práce, veskrze užitečná a tvůrčí, která
by neměla sklouznout k funkcionářskému schematizmu.
Josef Šolc

Usnesení 14. schůze předsednictva SČF,
konané v sobotu 9. listopadu 2019 v Domě filatelie, Klimentská 6, Praha 1
6. informaci předsedy OV o průběhu výstavy
LIBEREC 2019.
Předsednictvo SČF ukládá:
1. F. Benešovi připravit paragrafové znění návrhu
stanov na základě obdržených připomínek a
rozeslat jej členům předsednictva do 31. 12. 2019
ke schválení hlasováním per rolam;
2. předsedovi Komise jurymanů V. Vaníčkovi připravit
na příští jednání P-SČF návrh na odměňování
jurymanů s ohledem na standardy FIP;
3. J. Chudobovi a M. Musilovi připravit ideový návrh
na propagaci filatelie a SČF (forma roll up);
4. F. Benešovi projednat s příslušnými útvary České
pošty možnosti posílení propagace filatelie a
odběru nových českých známek a dalších jejích
předmětů filatelistického zájmu, a to prostřednictvím jejích distribučních míst i novinkové služby;
5. předsedovi Komise jurymanů V. Vaníčkovi připravit
transformaci této komise na odbornou společnost
SČF, a to do příštího zasedání P-SČF;
6. V. Vaníčkovi, aby jako delegát SČF na kongresu
FEPA konaném 29.11.2019 při volbách nových
funkcionářů FEPA hlasoval jménem SČF takto:
president FEPA B. Hedley – Velká Británie, ředitel
FEPA C. Chazapis – Řecko, sekretář FEPA I. Pirc –
Slovinsko.
Předsednictvo SČF vyzývá:
KF a OS k tvorbě výstavních listů, které představí
KF či OS s cílem reprodukovat tyto listy pro potřeby
propagačních výstav a k umístění na internetové
stránky výstavy Exponet.

Přítomni: Beneš F., Cacka, Fencl, Chudoba, Kunc,
Maleček, Musil, Münzberger, Okáč, Svoboda, Šolc,
Töpfer, Vaníček.
Omluveni: Helm, Schiller (předali plné moci pro hlasování).
Hosté: Beneš V., Schindler (oba za RK SČF).
Služba sekretariátu: Hanzlová.
Předsednictvo SČF schválilo:
1. program schůze podle pozvánky;
2. návrhovou komisi: Fencl (předseda), Okáč, a
ověřovatele zápisu: F. Beneš a Töpfer;
3. výrobu nových členských průkazů SČF a pověřuje
V. Svobodu jejich objednáním v množství 7.000
kusů;
4. převzetí zápůjčky od Spolku Praga 2018;
5. udělení ocenění SČF a cenu M. Langhamerra dle
návrhů uvedených v příloze;
6. přesun projednání bodu Úpravy Výstavního řádu na
jednání příštího P-SČF z důvodu nepřítomnosti
předkladatele.
Předsednictvo SČF vzalo na vědomí:
1. informace členů předsednictva o jejich činnosti za
období od 23. 6. 2019 do 8. 11. 2019;
2. informaci tajemníka o splnění úkolů z jednání PSČF dne 22. 6. 2019;
3. informaci o dosavadním plnění rozpočtu a předběžném návrhu na rok 2020;
4. informaci předsedy Komise mládeže o dosavadním vývoji, stavu a výhledu mládežnické filatelie;
5. informaci o plánovaných výstavách: mládežnická
výstava Brno 2020 s mezinárodní účastí, PRAGA
PICCOLA 2020, LIBEREC 2022 pod patronací
FEPA, včetně samostatného polárního salonu, a
vyzývá pořadatele všech tří výstav, aby předali
sekretariátu SČF informace k navrhovaným výstavám v souladu s čl. 6.1. Výstavního řádu;

Příští schůze předsednictva SČF se uskuteční v
sobotu 21. 3. 2020 od 9,30 hod. v zasedací místnosti
Domu filatelie, Praha 1, Klimentská 6.
Zapsali: Fencl a Okáč.
Ověřili: F. Beneš a Töpfer.
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Vyznamenání udělená předsednictvem SČF
Čestné uznání SČF II. stupně
Ivo Chytkovi, KF 04-06 Litvínov;
Miloši Lápkovi, KF 04-38 Lovosice;
Josefu Šebrlemu, KF 05-27 Lanškroun.
Čestné uznání SČF III. stupně
Dobroslavu Náprstkovi, KF 04-82 Klášterec n. Ohří
a dále za úspěšnou přípravu a organizaci výstavy Liberec
2019 (v abecedním pořadí)
Ivo Heřmanovi;
Josefu Chudobovi;
Romanu Kollitzovi;
Jiřímu Krausovi;
Tomáši Netušilovi;
Tomáši Pazderníkovi;
Vratislavu Ryškovi;
Petru Staňkovi;
Milanu Stodolovi;
Josefu Strakovi;
Zdeňku Šimkovi;
Václavu Štajnerovi - všichni KF 04-01 Liberec;
Aleši Náprstkovi, KF 00-65 Praha
Předsednictvo SČF všem vyznamenaným blahopřeje,
děkuje za vykonanou práci a přeje do dalších let hodně
radosti z filatelie!
Zpracovala N. Hanzlová

Předsednictvo Svazu českých filatelistů schválilo na své
14. schůzi 9. 11. 2019 na základě návrhů z klubů, odborných společností a dalších organizačních jednotek vyznamenání pro následující členy SČF za jejich vynikající práci
a přínos pro českou organizovanou filatelii:
Cenu Miroslava Langhammera za publikační činnost
- v roce 2019: Jiřímu Kratochvílovi, KF 00-15 Praha;
- v roce 2020: Ivanu Leišovi, KF 00-15 Praha.
Děkovný dopis předsedy SČF
Františku Benešovi, KF 00-65 Praha;
Michalu Musilovi, KF 06-40 Jihlava;
Vladimíru Münzbergerovi, KF 00-65 Praha;
Martinu Tůmovi, KF 06-40 Jihlava.
Čestné uznání SČF za rozvoj filatelie
Františku Polákovi, KF 01-67 Hořovice.
Čestné uznání SČF I. stupně
za významnou podporu při pořádání Olympiád mládeže
Jiřímu Filipovi, tajemníku Československé obce
legionářské;
Pavlu Vrzáčkovi, řediteli odbytu, Raiffeisen Stavební
spořitelna;
Janu Průšovi, řediteli hotelu Ostaš
a dále
Zdeňku Paulovi, KF 03-01 Domažlice;
Jaroslavu Knopfovi, KF 03-01 Domažlice.

Ladislav Klusáček jubiluje
níkem Krajské komise mládeže SČSF, poté do roku
1984 jejím předsedou. Jako juryman pro obor mládežnické filatelie působil i na řadě výstav.
Byl by to dlouhý výčet funkcí, kterými oslavenec
prošel: člen výboru KF Alfonse Muchy (je jím dosud),
člen KV SČSF, jeho revizní komise a předsednictva.
Členem pléna UV SČF, předsednictva UV SČF v letech
1990-92 a mohl bych pokračovat. Publikoval odborné
články ve Filatelii a proslovil řadu přednášek na seminářích, které v té době byly ještě samozřejmou
součástí filatelistického života. V současnosti, a to už
po několik desetiletí, zastává v klubu funkci zapisovatele.
Svých 85 let oslavil Ladislav Klusáček v družném
kruhu členů KF 06-44, spolu se stejně starým kolegou
a rovněž členem výboru Jaromírem Hvižděm. Předsednictvo Svazu českých filatelistů právem ocenilo
jeho práci v roce 2014 Čestným uznáním SČF za zásluhy o rozvoj filatelie.
Josef Šolc

Činorodý brněnský filatelista a dlouholetý zkušený
funkcionář Ing. Ladislav
Klusáček, CSc., oslavil v závěru letošního roku pětaosmdesátku. Organizovaným filatelistou se stal před
pětačtyřicetileti lety, v roce
1974, kdy vstoupil do KF
06-22, kterému zůstal věrný
dodnes. Zaměřil se na Československo po roce 1945
a hloubkou tohoto svého
zaměření byl vlastně jedním z průkopníků tzv. moderní
filatelie. Své specializované teritoriální výstavní
exponáty vytvářel s důkladností sobě vlastní – profesí
byl totiž výzkumným pracovníkem v oboru chemie.
Exponát „Československo po roce 1945“ vystavoval
dobré čtvrtstoletí na soutěžních výstavách doma i v zahraničí, v rozmezí let 1975 až 2000, a získal za něj i
pozlacenou medaili, což v této oblasti nebylo málo!
Moderní filatelie se teprve drala na výsluní, byla spíše
výjimkou – její doba měla teprve přijít. Části svých
exponátů poskytoval a stále poskytuje na propagační
výstavky organizované mateřským klubem filatelistů
06-22 Alfonse Muchy. Ladislav Klusáček se podílel i na
brněnských mezinárodních výstavách, jako BRNO
2000 a BRNO 2005. Mimochodem – na výstavě v roce
2000 jsme mohli vidět světový unikát – nejkrásnější neupotřebený exemplář modrého Mauritia z britské
královské sbírky.
Ladislava Klusáčka si vážím i pro jeho obětavou
práci s mladými filatelisty. V letech 1974-79 byl tajem-
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Filatelistický Slavín
Dne 24.9.2019 náhle zemřel ve věku 76 let Miroslav
Vaic. Byl dlouholetým členem a od roku 1998 i předsedou Klubu filatelistů 03-08 Sokolov. Aktivně organizoval velké jarní i podzimní filatelistické burzy, kterých
se zúčastnili také filatelisté z Německa. Podílel se na
pořádání klubových zájezdů na některé filatelistické výstavy. Byl členem organizačního výboru Euroregionální
filatelistické výstavy v Karlových Varech v roce 2006.
Svoji funkci vykonával svědomitě a pečlivě, byl vynikajícím filatelistou a dobrým kamarádem, který nám
všem bude chybět. Čest jeho památce.
Bruno Derer, KF 03-08 Sokolov
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Výstava Liberec 2019 – postřehy organizátora
Letošní liberecká Národní výstava poštovních známek skončila, a tak bych rád čtenáře Informací SČF
seznámil s několika postřehy, které jsem si z ní odnesl. Nechci se chlubit, ale myslím, že byla úspěšná.
Během pěti dnů ji zhlédlo téměř 3.500 návštěvníků a podle více než 150 zápisů v knize návštěv byli
spokojeni. Informace o ní přinesla regionální periodika, ale i ČT 1, TV Prima, Český rozhlas a například
noviny Mladá fronta a Aha.
SČF je vlastníkem výstavních rámů, stanovuje pravidla
pro soutěžní výstavy, která jsou v souladu s pravidly
mezinárodních filatelistických organizací FIP a FEPA a
zajišťují kvalifikaci a možnou účast exponátů na dalších
soutěžních výstavách vyšších stupňů doma i v cizině.
Role SČF je nezbytná i při vyjednávání s dalšími subjekty s celonárodní působností, jako Česká pošta,
pojištění exponátů a získávání určitých výhod pro
organizátory i vystavovatele apod. Je třeba také vzít v
úvahu, že moderní výstavy často zdaleka přesahují
region, ve kterém jsou pořádány, a mohou mít i mezinárodní přesah. Je proto žádoucí, aby se na nich podílely i další subjekty SČF, zejména odborné společnosti a komise, minimálně určitou formou propagace
oblasti svého zájmu. K tomuto tématu se ale ještě
vrátím v dalších bodech dnešního článku (a bylo projednáváno i na P-SČF – viz zápis).
Jak to tedy v tomto případě konkrétně probíhalo?
Veškeré platby výstavy proběhly přes spolek. Přes
účet KF 04-01 Liberec nebylo nic hrazeno. Zjednodušeně lze říci, že spolek zajistil prostředí pro výstavu a
klub filatelistů prostřednictvím SČF do ní dodal exponáty. Od Svazu jsme nechtěli finanční příspěvek ani
zálohu na něj. Přesto díky aktivitě členů při získávání
příspěvků jsme neskončili ve ztrátě. Konečný mírný
přebytek rozpočtu bude použit na přípravu dalších výstav v Liberci – už nyní plánujeme ještě větší výstavu v
roce 2022!

JOSEF CHUDOBA
Postřeh 1: Pořádání výstavy skrze spolek
Podobně jako tomu bylo u Světové výstavy PRAGA
2018, i my jsme se rozhodli do Národní výstavy Liberec
2019 zapojit k tomu účelu ustavený spolek, spolupracující s naším Klubem filatelistů SČF 04-01 a složený
z jeho členů. Tento postup měl řadu výhod a hodí se i
pro další kluby filatelistů SČF, které nemají vlastní
právní subjektivitu (nově se říká „právní osobnost“).
Jaké s tím byly naše zkušenosti?
1) Při jednání na krajském úřadu i na městském úřadu
v Liberci jsme se dozvěděli, že máme daleko větší
šanci získat účelovou dotaci, pokud budeme vystupovat jako právnická osoba se sídlem v místě, a
nikoli jako pouhý klub bez právní subjektivity, za
který musí jednat SČF v Praze.
2) Sponzoři, které jsme oslovili, nám poskytovali peníze
v rámci smlouvy o reklamě. Pokud bychom nemohli
jednat jako místní subjekt s právní subjektivitou,
uzavření smlouvy by bylo daleko obtížnější, ne-li
dokonce nemožné. Když jsme ale vystupovali jako
liberecký filatelistický spolek, byli jsme sponzorům
blíž – patriotismus zjevně platí stále.
3) Při jednání na Libereckém kraji nám otevřeně řekli,
že mají nedobré zkušenosti s pobočným spolkem.
Stalo se jim, že pobočný spolek podal žádost o dotaci a „matka“ pak užila získané peníze jiným způsobem (podrobnosti jsem nezkoumal a zdá se mi to
až nemožné, ale s takovým tvrzením jsme se prostě
setkali a v roli žadatele je samozřejmě lepší požadavkům přispěvatele vyhovět).
Na druhé straně je zastřešení SČF a úzká spolupráce s ním rovněž důležitým faktorem, bez kterého
takovouto soutěžní výstavu uspořádat není možné.

Postřeh 2: Výstavní prostory
Podařilo se nám získat velmi pěkné historické prostory, které nejsou běžně otevřeny. Ukázalo se, že i to
bylo lákadlo pro návštěvníky, zvlášť když jsme možnost
návštěvy těchto prostor uváděli jako součást propagace výstavy.
Postřeh 3: Novináři
Dobrý nápad byl, že instalace exponátů proběhla
během víkendu a výstava se otevírala až ve středu. Na
pondělí jsme pozvali novináře a poskytli jim tiskové
prohlášení. Tím, že informace byla zároveň na webu
krajského úřadu a proběhla v Libereckém zpravodaji,
tak v průběhu týdne další reportéři měli zájem o
rozhovor a reportáž. Nakonec jsme poskytli asi 20
rozhovorů pro novináře, televizi a rozhlas.
Při propagaci je třeba hledět i na zaměření toho
kterého média a na zájem čtenářů, takže je dobré si
připravit dva typy rozhovorů – filatelisticky přesný a
řekněme bulvární. (Například noviny Aha lákaly na
známku 50/50, že se objevila i v seriálu o majoru Zemanovi. A filatelistovi, který ji chce prodat, „utrhnou ruce
na celém světě“.)
Nechali jsme zhotovit letáky velikosti A6, A4 a A2.
Nejmenší jsme použili na kontaktní reklamu „člověk –
člověk“. Dali jsme je na Infocentrum, na hokejový zá-

Hejtman libereckého kraje M. Půta (vlevo) s primátorem
Liberce J. Zamečníkem při prohlídce výstavy.
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přinést i nějakou korunu ze vstupného a za pronájem
stolů. Důležitá je ale samozřejmě včasná propagace
– aby nakonec náklady za pronájem sálu nepřevýšily
výnosy!

pas, rozdávali je i na jiných akcích, jeden ze členů je
rozdával kolemjdoucím. Celkem jsme jich nechali vytisknout 3.000.
Střední letáky jsme dali sponzorům, vyvěsili v domech blízkých našemu bydlišti a v městské dopravě.
Vyvěšení v MHD bylo levnější. Bylo vytisknuto 500 ks
letáků A4.
Velké letáky A2 jsme použili na plakátovací plochy a
na čelní skla výstavní budovy. Celkem jich bylo
zhotoveno 130 kusů.
Sebekriticky musím uznat, že jsme ne na 100 %
využili možnost prezentovat výstavu na Facebooku,
Instagramu a Twiteru. Obdobně by se hodil poutač
(rollup) na chodník před budovou. Příště obojí jistě
zlepšíme.

Postřeh 6: Kvalitní čestný dvůr
a exponáty z ciziny
Podařilo se nám představit velmi kvalitní exponáty na
téma polární filatelie od nás i ze zahraničí – výhodou
bylo, že jde o atraktivní témata, která mohou zaujmout
i nefilatelisty. Velmi dobře byl obsazen Čestný dvůr.
Obojí bylo atraktivní i pro novináře, a tedy důležité pro
propagaci výstavy. Sdělovací prostředky chtějí zajímavou informaci v krátkém čase. Zajímají je velké vzácnosti, počet exponátů, velikost výstavy a počet známek.
Takto veřejně prezentované zajímavé exponáty přitáhnou další návštěvníky. Možnost vystavit špičkové
exponáty z ciziny samozřejmě zvýšila prestiž celé výstavy. A zároveň přinesla dobrou reklamu v zahraničí,
což se bude hodit při pořádání dalších výstav. Exponáty z ciziny dobře působí i při získávání sponzorů,
protože rázem jde o mezinárodní výstavu.

Postřeh 4: Komentované prohlídky
Už při návštěvě výstavy PRAGA 2018 mě oslovilo
několik přátel, zda bych se jim mohl asi hodinu věnovat
a ukázat zajímavé exponáty. Následně si pochvalovali,
že bez mé pomoci by byli na výstavě ztraceni a nejspíš
by brzy znuděně odešli. To mne inspirovalo pořádat
komentované prohlídky i na naší výstavě. Při prohlídce
trvající zhruba hodinu jsem vybral několik zajímavých
exponátů a z nich největší vzácnosti či zajímavosti.
Lidé nechtějí slyšet o detailech, které nejsou vidět.
Nevýhodou bylo, že komentované prohlídky byly
pořádány v náhodných časech. Vhodnější je napsat,
že budou v určitý čas, a dát to předem vědět veřejnosti.

Postřeh 7: Židle
Vždy a na každé výstavě je nedostatek židlí. Návštěvníci jsou v průběhu prohlídky často unaveni (ne
každý je mladík), a tak je na to třeba pamatovat.
Postřeh 8: Propagace Svazu
a spolkové činnosti
Obecně bychom měli dělat víc pro propagaci SČF na
výstavách a podobných akcích. Chyběl mi tu poutač
Svazu českých filatelistů se základními informacemi.
Určitě by bylo dobré, kdyby organizátoři vyhradili
stolek, u kterého by členové místního klubu filatelistů
zájemce seznamovali s výhodami členství v SČF a
místním nabídli členství ve svém klubu, přespolní pak
upozornili na možnost přihlásit se do klubu v místě
bydliště nebo na sekretariátu SČF. Ideální by bylo,
kdyby je dobrovolníci třeba rovnou provedli po výstavě a třeba i trošku informovali o filatelii jako oboru.
Samozřejmostí by měl být poutač (rollup) se základními informacemi o svazu, který může cestovat na
různé filatelistické akce. Je ale třeba, aby jej zhotovil
grafik, a ne pouze nadšený amatér.
Užitečné by bylo, kdyby zejména odborné společnosti připravily speciální prezentace, v nichž by na výstavě představily oblasti svého zájmu a přispěly tak k
propagaci jednotlivých oborů filatelie. Návštěvníci by
jistě ocenili i možnost prohlédnout si nesoutěžní exponát propagující region, kde je výstava pořádána. Tyto
prezentace nemusí být rozsáhlé a na každé výstavě by
se pro ně jistě našlo místo.

Postřeh 5: Ochota sběratelů vysvětlovat,
pohodlí pro sběratele, doprovodné akce
Na výstavě bylo stále asi 10 členů našeho klubu, kteří
se snažili odpovídat na dotazy. Další výhodou byl milý
přístup k návštěvníkům už u vstupu na výstavu a nabídka na zakoupení katalogu.
Je dobré zavést „znaleckou hlídku“, kam si lidé mohou přinést svoje známky. Inspirováno stánkem SČF
ze Sběratele. Obecně lze říci, že jakékoli doprovodné
akce jsou důležité.
Zájmu se těšily přednášky, které proběhly přímo ve
výstavních prostorách.
Vítanou doprovodnou akcí může být burza známek,
pořádaná někde poblíž, která na akci přitáhne další zájemce a do výstavního rozpočtu dokonce třeba může

Postřeh 9: Česká pošta
Jestli byl někde prostor pro zlepšení, byla to spolupráce s Českou poštou.
1) Chtěli jsme si vylepit letáky na poštovní úřady. Bylo
nám sděleno, že bychom si museli pronajmout vývěsku minimálně na 50 poštách a za pronájem
každé z nich bychom zaplatili 4.500 Kč – celkem
tedy výdaj přes 200.000 Kč.
2) Obdobně snaha o vydání poštovní známky ztroskotala.
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3) Příležitostný tisk oproti předchozím výstavám
podražil – ale s tím se samozřejmě musíme
smířit a do budoucna s tím počítat.
4) Příležitostné razítko nám bylo nabídnuto za
8.000 Kč, za jeho používání 250 Kč za den, přepážka nejlevněji za 2.500 Kč/den. Na druhé
straně jsme nakonec získali příležitostné razítko
k výstavě a APOST zdarma – za což poště patří samozřejmě dík.
Je jasné, že pořádání takovéto výstavy není výdělečnou činností, založena je na úsilí nadšenců,
kteří jí věnují nejen stovky hodin práce, ale v řadě
případů i vlastní finanční prostředky. Výše uvedené
náklady by výdaje výstavy zdvojnásobily, takže by
nebyla uskutečnitelná.
Otevřeně je však třeba říci, že v některých případech
mohla hrát roli i naše určitá nezkušenost na tomto
poli, a také termíny, které jsou například při jednání o
zařazení známky do emisního plánu velmi dlouhé – na
to je třeba v budoucnu nezapomínat. Současně by si
ale Česká pošta měla lépe uvědomit, že taková výstava
nepropaguje pouze filatelii, ale i služby pošty a odběr
jejích poštovních známek. Filatelisté jsou jejími věrnými
zákazníky, nakoupené známky si založí do alba a nepožadují za to od ní poštovní služby, takže propagace
filatelie je i v jejím zájmu. A že taková propagace se
musí dělat neustále, a nejen v Praze!

nejhezčí – ti všichni řešili pouze otázku, jak mohou
pomoci. Nic jiného je nezajímalo. Takže všem dobrovolným pomocníkům i všem, kdo se na výstavě jakkoli
podíleli, velká poklona a dík. Nesmím zapomenout
poděkovat ani časopisu Filatelie, který o výstavě
pravidelně referoval, a jeho šéfredaktorovi Vláďovi
Münzbergerovi, který nezištně provedl redakční a
grafickou úpravu bulletinů výstavy i výstavního katalogu. Důležitá byla i bezplatná propagace doprodeje
výstavního katalogu na titulní straně říjnové Filatelie,
díky níž do rozpočtu výstavy přibyla nemalá částka.
***
Dojmů a postřehů z přípravy a průběhu výstavy je
samozřejmě mnohem více, tady jsem uvedl jen ty,
které považuji za nejdůležitější. Cílem přitom je
napomoci dalším zájemcům o pořádání soutěžní
filatelistické výstavy – ideální by bylo, kdyby i oni potom
zveřejnili, jestli se jim některé podněty hodily a na jaké
poznatky sami přišli. Třeba tak jednou společnými
silami vznikne „návod“, který se bude hodit i našim nástupcům v budoucnosti.
n

Postřeh 10: Jurymani
KF 04-01 jako pořadatel výstavy navrhoval účast
sedmi jurymanů, předsednictvo SČF jich nakonec
schválilo devět. Pro představu uvádím, že na výstavních poplatcích jsme vybrali 51.000 Kč. I když se
někteří členové jury snažili náklady co nejvíce snížit,
celkové náklady za všechny představovaly více než
polovinu z výstavních poplatků. Bohužel až po výstavě
jsme se dozvěděli, že některé pokoje, které byli pro jury
objednány, nakonec ani nebyly využity. Tady vidím potřebu věc koncepčně projednat v Komisi jurymanů, aby
náklady na jury byly pro pořadatele soutěžních výstav
přijatelnější. Dobrou zprávou je, že na předsednictvu
SČF přišla Komise jurymanů s návrhem, který náklady
na soutěžní jury umožní do budoucna snížit.
Postřeh 11: Spolupráce
Myslím, že by se měla zlepšit spolupráce mezi SČF
a organizátory výstavy. To je opět koncepční věc, která
by se měla promítnout do předpisů pro pořádání výstav, což je úkol pro předsednictvo SČF a samozřejmě
i pro všechny kluby, které o pořádání výstavy uvažují.
SČF by měl také připravit a vydat metodické pokyny
pro pořadatele výstav, aby jim jejich práci poněkud
usnadnil a na nic důležitého se nezapomínalo.

Hejtman libereckého kraje M. Půta (vpravo) gratuluje vystavovateli a členu organizačního výboru J. Krausovi.

Postřeh 12: Poděkování
Je nutno poděkovat všem, kteří pomáhali při realizaci
výstavy. Překvapilo mne, kolik nadšenců, často i z řad
nefilatelistů, se našlo. Pomohli filatelisté z Jihlavy a
Prahy, kamarádky nefilatelistky z Ústí nad Labem,
kamarád z Děčína a další. Všichni přijeli jenom za účelem stavby rámů. Zvláště to potěší v době, kdy často
slyšíme, že dnes je ekonomicky pokleslá morálka a
zisk je to nejdůležitější. Co je pro mne hlavní a zároveň
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Možnost zapůjčení výstavních rámů
Klub filatelistů 04-01 Liberec po výstavě deponoval
ve svém skladu 15 výstavních rámů a je ochoten je zapůjčit pro účely propagace filatelie dalším klubům.
Hlavním cílem je, aby se pro propagaci filatelie nemusely rámy dovážet z hlavního skladu v Chebu.
V případě zájmu kontaktujte J. Chudobu, mail
josef.chudoba@tul.cz, tel. 603472395.
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KAM ZA FILATELIÍ
Burzy
Bechyně, KF 02-25, Hotel Drak, Libušina
třída. Neděle (9 – 11 h).
Bratislava, ZŠ, Riazanská ulice čp. 75.
Neděle (7,30 – 11,30 h).
Brno, KF A. Muchy 06-22 Kometa Pub,
Kounicova 20. Každá 2. sobota v měsíci
ve spolupráci se sběrateli pohlednic Orbis pictus; a poslední sobota klubová
sálová aukce. V prosinci mimořádně 7. a
14. 12. 2019 (8 - 11 h).
Hradec Králové, Jídelna Policie ČR, Ulrichovo nám. 810. Neděle (7,30 – 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. Každá druhá
sobota v měsíci (7 – 10 h).
Nová Paka, KF 05-86, malý sál P-centra
Militký. Každá 1. neděle v měsíci (7,30 –
10 h).
Opava, KF 07-16, Horní náměstí 49, 4. p.
Každá neděle (9 – 11 h).
Partizánske, KF 52-40, Centrum voľného
času – Luhy, Ul. Generála Svobodu
603/53. Každá neděle (9 – 11 h).
Praha 9 - Prosek, Jablonecká 322, 1. p.
Liché pondělí (18 – 20 h).
Praha 10 - Strašnice, KF 00-10 Kotva,
KD Barikádníků. Středa (15 – 18 h).
Praha 10, KČF 00-01, KD Barikádníků,
Saratovská 200/1. Neděle (8 – 11 h).
Přerov, Sokolovna, Brabansko 1. Neděle
(9 – 10,30 h).
Tábor, KF 02-3, Dům armády, Kyjevská
ul. Každá 4. sobota v měsíci (8 - 11 h).
Teplice, Gymnázium čs. dobrovolců.
První neděle (na oblastní úrovni) a 3.
neděle v měsíci (8 – 11 h).
Trnava, Kalokagatia CVČ, Strelecká 1.
Čtvrtek (16 – 17,30 h) vyjma svátku,.
Trutnov, KF 05-76, 21. 12. - MěÚ, malý
sál, Slovanské nám. 165 (8 - 11 h).
Valašské Meziříčí, KF 07-29, Klub
seniorů, Tolstého1338, vedle Městské
policie. Setkání sběratelů všech oborů.
Každá první neděle v měsíci (7 – 10 h).
Žilina, 15. 12. – Mezinárodní hobby
setkání (Filatelie, filokartie, numizmatika).
Budova Ingeo, Bytčická 16 (7 h).

Setkání
Banská Bystrica, Dom slovenského misijného hnutia, ul. Skuteckého 4. Druhá
neděle v měsíci (9 – 11 h).
Brandýs nad Labem, jídelna Popelka,
Vrábí – Průmyslová 2469. Druhé a 4.
pondělí v měsíci (14 – 16 h).
Brno, KF A. Muchy, Orlí 30. Čtvrtek (16,30
– 18 h) vyjma svátku.
Česká Třebová, KF 05-7, restaurace
Javorka. Čtvrtek (17 – 19 h).
Děčín 4, Klub seniorů, Bezručova ul.
Neděle (9 – 10 h).
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Domažlice, KF 03-001, restaurace U
Kašny. Každé pondělí (19 – 21 h).
Dvůr Králové nad Labem, restaurace U
Hlaváčků. Čtvrtek (17,30 - 20 h).
Frýdek – Místek 2, KF 07-09, restaurace
Lidový dům, ul. F. Čejky 450. Čtvrtek (16
- 18 h) vyjma svátku.
Frýdlant nad Ostravicí, KF 07-38, ZŠ T.
G. Masaryka, Janáčkova ul. Sudý pátek
(16 – 18 h).
Havířov, KF 07-5, KD L. Janáčka, Dlouhá
tř. Liché pondělí (14 – 16,30 h).
Hranice na Moravě, restaurace Archa,
Masarykovo nám. Klubová schůzka.
Druhá a 4. neděle v měsíci (9 – 11 h).
Hořovice,
KF
01-67,
klubovna
rybářského svazu, Anýžova ul. Druhý
čtvrtek v měsíci (18 – 20 h) vyjma svátku
a poslední neděle v měsíci (9 – 11 h).
Cheb, KF 03-002, Turistické infocentrum,
náměstí krále Jiřího. Neděle (10 – 12 h).
Chomutov 1, Středisko knihovnických a
kulturních služeb, 1. p./14. Sobota (9 h).
Chotěšov, KF 03-49, 15. 12. 2019, 5. a
19. 1., 2. a 16. 2. 2020 - Restaurace Pod
klášterem (13,30 – 15 h).
Chrudim, Stará radnice, náměstí.
Poslední pondělí v měsíci (16,30 h).
Jablonec nad Nisou, učebna autoškoly
Hlavatý, Vodní 36. Neděle (9 – 11 h).
Jeseník, KF 07-6, restaurace Praděd,
nám. Svobody 875. Neděle (10 – 12 h).
Jihlava, KF 06-40 Vysočina, klubovna KF,
Brněnská 13. Klubové setkání filatelistů.
Každá 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).
Kaznějov, KF 03-063, Motorest. Každá
2. a 4. neděle v měsíci (od 14 h).
Kladno, Hlavní pošta, 3. patro. Sobota (8
– 11 h).
Klášterec nad Ohří, KF 04-82, restaurace Panoráma. Středa (17 – 19 h).
Kostelec n. O., KF 05-42, hotel Rabštejn,
Palackého n. Výměnná schůzka. První
neděle v měsíci (9 – 11 h).
Kraslice, restaurace U Rytíře. První
čtvrtek v měsíci (17 – 19 h).
Krupka, KF 04-68, restaurace U Václava,
Revoluční 16. Každá 2. a 4. neděle v
měsíci (9 – 11 h).
Krnov, Café club Románo, Zámecké
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. Každé
2. a 4. úterý v měsíci (16 – 17 h) vyjma
svátku.
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Lovosice, KF 04-38, Kulturní zařízení
Lovoš, ulice 8. května. Poslední čtvrtek v
měsíci (16 – 18 h) vyjma prosince.
Lučenec, KF 53-09, hotel Slovan Lučenec, Železničná 25. Sobota (10 – 12 h).
Malacky, KF 52-32, budova býv. MěÚ,
Radlinského 2751/1. Předposlední čtvrtek
v měsíci (16 – 18 h).
Martin, KF 53-05, DO Strojár, Vajanského
nám. 2. Pondělí (od 18 h).
Mělník, autokemp Mělník. Každý 3.
čtvrtek v měsíci (od 17 h).
Michalovce, ZSF, klub 54-23, Dom Matice slovenskej, Masarykova ul. 42. Druhé
pondělí v měsíci (od 17 h).
Mikulášovice, KF 04-60, hotel Ron, u
kostela. Sudá neděle (10 – 12 h).
Most, KF 04-12, zasedací místnost SBD
Krušnohor, ul. ČSA u gymnázia. Sudá
neděle (8,30 – 11 h).
Náchod, KF 05-10, nádraží ČD. Každá
neděle (9 - 11 h); mladí filatelisté - 3.
neděle v měsíci (9,30 – 11 h).
Nové Mesto nad Váhom, Městské
kultúrne stredisko. Čtvrtek (18 – 19 h).
Nové Zámky, hotel Korzo – Kavárna,
Hlavné nám. Druhá a 4. neděle v měsíci
(9 - 12 h).
Nymburk, Obecní dům Kokos. Pátek (od
15 h).
Olomouc, KF 07-02 Haná. Klub seniorů,
Javoříčská 2. Každá 2. neděle v měsíci (9
- 11 h).
Ostrava – Hrabůvka, KF 07-11 a KF 0735, Dům s pečovatelskou službou,
Odborářská 72. Sobota (7 - 10 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. Každá středa (16 – 17 h).
Pelhřimov, KF 02-15, klubovna restaurace Pražanka. Čtvrtek (16 – 17 h).
Piešťany, KF 52-01, KD Rozmarýn,
Teplická ul. (v budově banky Generali).
Každá neděle (8,30 – 10,15 h).
Písek, penzion U Kloudů, Nerudova ul.
Pravidelné schůzky sběratelů KF. Čtvrtek
(15 - 17 h).
Poděbrady, KF 01-002, suterén Vily
Jarmilky, Pionýrů 208/II. Neděle (9 – 11 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).
Rokycany, KF 03-5, restaurace Sokolovna, klubovna č. 3. Vždy 1. středa v měsíci
(19 – 20 h).
Roudnice nad Labem, KF 04-42, KD Říp,
Husovo nám. 58. Druhé pondělí v měsíci
(17 – 19 h).
Rožnov pod Radhoštěm, 12. 12. 2019 Středisko volného času, Bezručova 293,
pavilon B vlevo před ZŠ Pod Skalkou (18
– 20 h).
Rychnov nad Kněžnou, KF 05-12,
hospoda v hotelu Havel, Staré náměstí.
Druhá neděle v měsíci (od 10 h).
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Sokolov, KF 03-8, Městský dům kultury
(klubovna), náměstí Budovatelů. Setkání
a výdej novinek. Druhá a 4. neděle v
měsíci (9 – 10,30 h).
Strakonice, KF 02-2, restaurace Jiskra.
Každá neděle (10 – 12 h).
Svitavy, KF 05-78, restaurace Astra (u
autobusového nádraží). Druhá a 4.
neděle v měsíci (9 – 11,30 h).
Telč, KF 06-29, Klub důchodců, Poliklinika, Masarykova 330. Druhá neděle v
měsíci (9 – 11 h).
Trenčín, KF 52-10, 15. 12. – Sběratelské
střetnutí. Kultúrne stredisko Dlhé hony (9
- 11 h).
Trnava, KF Tirnavia, sborová síň evangelické církve, náměstí SNP 7. Čtvrtek
(16 – 17,30 h) vyjma svátku.

Třebíč, KF 06-3, FORUM, Masarykovo
náměstí 12. Pondělí (14 – 16 h).
Uherské Hradiště, KF 06-15, Menza, Studentské náměstí 1535 (bývalá kasárna,
červená budova). Neděle (9 – 11 h).
Uhlířské Janovice, restaurace U myslivce, Kolínská 172. Druhý čtvrtek v měsíci
(19 – 21 h).
Ústí nad Labem, OC Forum, 1. patro,
jídelna. Úterý (14 – 16 h).
Ústí nad Orlicí, KF 05-75, restaurace Radava-bowling. Klubová schůzka. Neděle
(10 – 11,30 h).
Valašské Klobouky, KF 06-6, Knihkupectví, Masarykovo náměstí 105. Druhá
neděle v měsíci (9 – 11 h).
Valašské Meziříčí, KF 07-29, Klub seniorů, Tolstého 1338, vedle Městské policie. Druhá a 4. středa v měsíci (16 – 17 h).

Vsetín, KF 07-89, restaurace Snaha. První
a 3. čtvrtek (17 – 18,30 h).
Vyškov, KF 06-7, Sokolský dům. Každá
sudá neděle 9,30 – 10,30 h).
Zlín, KF 06-2, Dům kultury Zlín. Neděle (8
– 10,30 h).
Znojmo, KF 06-24, Hotel u Divadla. První
neděle v měsíci (9 - 11 h)
Zruč nad Sázavou, Spolkový dům, 5.
května 510, 1. patro. První a 3. neděle v
měsíci (9 – 11 h).
Žamberk, KF 05-70, restaurace U Divadla. Každá neděle (9 – 11 h).
Žďár nad Sázavou, KF 06-10, 12. a 26.
1., 9. a 23. 2. 2020 - Salonek restaurace
Táferna (9 - 11 h).
Žilina, KF 53-19, Matice slovenská, Hollého ulice. Každá neděle (9 h).

Téma Sběratelství na Filatelistické olympiádě 2019/20
Nejmladším filatelistům pomalu končí první pololetí
školního roku, v němž probíhá další ročník Filatelistické
olympiády (FO). Letos už 47. a jeho tématem je právě
sběratelství. Téma je to jistě originální, ale zároveň může
být i trochu nelehké pro zpracování. Známek a dalšího
filatelistického materiálu je dostatek, jde však o to, jak naplnit myšlenku sběratelství a sbírání.
Člověk ve své historii postupně začal sbírat nejrůznější
věci. Dnes je předmětem zájmu sběratelů prakticky vše.
Minerály, kaktusy, auta, motocykly, knihy, pohlednice a

samozřejmě i poštovní známky. S výsledky svých snah se
sběratelé chlubí veřejnosti na výstavách. Institucionální
formu sbírek představují muzea a galerie. A toto vše může
posloužit jako základ pro zpracování soutěžních albových
listů.
Tak jako každý rok, i tentokrát vydala Komise mládeže
Svazu českých filatelistů pro vedoucí Kroužků mladých
filatelistů Příručku k FO s organizačními pokyny a náměty
na zpracování tématu.
Zdeněk Töpfer, předseda Komise mládeže SČF

Zajímavá jihlavská akce
Jihlavští filatelisté ve spolupráci s Muzeem Vysočiny
připravili pěknou výstavku prací Martina Srba a Adolfa
Absolona. Oba zkušení tvůrci našich známek na ní ukázali
nejen výsledky společné práce – na tři desítky známek, ale
i svou neznámkovou tvorbu. V případě A. Absolona to byly
ilustrace, v případě M. Srba ukázka z jeho práce ve Státní
tiskárně cenin. Především návštěvníci-nefilatelisté tak měli
možnost vidět, jak vlastně poštovní známka vzniká. Tento
proces tu byl v řadě případů ukázán krok za krokem.
Vernisáž výstavy proběhla 17. října za přítomnosti obou

tvůrců. Návštěvníci tak měli možnost si s nimi popovídat,
a ti o své práci ochotně hovořili. Výstavu zahájila Ludmila
Moržolová, zástupkyně ředitele Muzea Vysočiny, která v
úvodním slovu zmínila i trvající zájem muzea o spolupráci
s filatelisty při uskutečňování podobných akcí.
Vzhledem k tomu, že se Jihlava nachází v oblasti obklopené silnými filatelistickými kluby (například Žďár n/S,
Pelhřimov, Třebíč, Brno a další), nabízela se jejich členům
možnost výstavu bez větších problémů navštívit. Otevřena
byla do konce listopadu.
Julius Cacka

Podzimní setkání perfinářů v Nepomuku
Plzeňští perfináři o předposledním říjnovém víkendu
uspořádali další setkání, tentokrát třídenní, v restauraci
Švejk na náměstí v Nepomuku. Zúčastnilo se ho 22 členů
Společnosti sběratelů perfinů SČF, někteří s manželkami,
a dorazili i čtyři hosté ze Slovenska.
Standardní náplň setkání v podobě výměny materiálů,
prohlídky sbírek a diskusí o perfinech byla obohacena
sobotní prohlídkou nového pivovaru Zlatá kráva v areálu
hotelu a návštěvou zdejšího Muzea motocyklů.
Na programu oficiální části setkání byla stručná zpráva
předsedy o činnosti za uplynulé období, zprávy pokladníka a revizora, informace o stavu přípravy katalogu
perfinů z čs. území. Součástí programu byla i přednáška
Radima Neuvirta o historii firem z Teplic a okolí, se zajímavými ukázkami jejich perfinů a celistvostí s nimi.
Místo tohoto příjemného společenského setkání,
ubytování účastníků i program zajistil Pavel Hauzner.
Účastníci se dohodli, že příští jarní setkání se uskuteční v
penzionu Jangelec u Vysokého Mýta. S ohledem na
obsazenost tohoto penzionu byl původní záměr uskutečnit
setkání v dubnu přesunut na konec března – na víkend 20.
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až 22. 3. 2020. V neděli 22. 3. se současně uskuteční valná
hromada spojená s volbou nového vedení společnosti a
odsouhlasením plánu činnosti na další období.
Vedení společnosti
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