
ZPRAVODAJ SVAZU ČESKÝCH FILATELISTŮ Číslo 2/2020

Některé KF stačily zorganizovat své výroční členské schůze ještě před vypuknutím epidemie Covid-19,
a zápisy z těchto schůzí se pomalu hromadí na sekretariátu SČF. Mne v této souvislosti zaujal zápis o konání
výroční schůze KF 04-38 Lovosice, která proběhla dne 27. února. Objevily se zde totiž některé dotazy a
návrhy, které by mohly zajímat i ostatní členy SČF. Rok 2020 bude pro nás mimořádný, protože v jeho prů-
běhu budeme připravovat řádnou Valnou hromadu našeho svazu (odloženou v důsledku epidemie na
březen 2021). 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.
„Stav členské základny stále klesá. Čím to je?“

Je pravdou, že počet organizovaných filatelistů neustále klesá, a to nejen u nás, ale i v blízkém zahraničí. Po-
kles zájmu formálně se sdružovat se přitom projevuje ve všech oblastech společenského života – v zájmových
sdruženích všeho druhu a třeba i v politických stranách. Na druhé straně je však třeba konstatovat, že podle pod-
kladů České pošty (Karlovy Vary) a řady obchodníků je zřejmé, že nové známky České republiky odebírá pět,
možná i šest tisíc neorganizovaných filatelistů. V tomto počtu nejsou pochopitelně zahrnuti ti filatelisté, kteří Čes -
kou republiku nesbírají a zajímají se o jinou oblast (jinou zemi, téma atp.). Takže jednotlivé Kluby filatelistů by se
měly zamyslet, proč tito sběratelé nemají zájem o členství v nich. Musejí si položit otázku: Co bychom měli těmto
sběratelům nabídnout, aby se stali našimi členy? Nemusí přitom jít o něco nákladného a složitého. Jako Svaz
českých filatelistů a jeho kluby jsme přece spolek, to slovo vystihuje podstatu naší činnosti – být spolu. Stálo by
tedy za úvahu, zda neobnovit pravidelné a co nejčastější schůzky, třeba každotýdenní, na nichž si můžeme
popovídat o novinkách v našem sběratelském oboru, poradit se, pochlubit se přírůstky ve sbírce a třeba i při-
vítat mezi sebou nové zájemce. Takové setkání nemusí být dlouhé, stačí hodina nebo dvě, a není třeba na něj
najímat sál, stačí domluvit salonek v kavárně nebo restauraci, který by v tuhle dobu beztak zel prázdnotou. A dobré
je vytyčit si i nějaký cíl – třeba výstavku v místním kulturním domě, škole, obecním úřadu nebo jiném vhodném
místě. Věnována by mohla být událostem, které si zrovna připomínáme, významným pro naši obec, město, místní
podnik, nebo i celou republiku. Atraktivní jsou výstavky tematicky zaměřené, ty mohou zaujmout i děti a mladé
lidi. A hlavně, tímhle způsobem o sobě dáme vědět sousedům a obyvatelům, existence našeho klubu si všim -
nou místní úřady a podnikatelé, a když uvidí, že nám jde o dobrou věc, třeba nás příště podpoří. Z praxe přitom
víme, že vystavovat nemusíme skutečné známky, stačí kvalitní barevné fotokopie hezky upravených listů, se struč -
nými a srozumitelnými popisky. Jednak tím vyloučíme riziko poškození nebo ztráty svého materiálu, a jednak stejné
listy můžeme vystavit i na více místech současně, kdyby k tomu byla příležitost. 

Prostě v tomhle nám, ani nikomu jinému v podobné situaci, nikdo nepomůže. Nic nejsou platné výmluvy, že
stoupá nominále novinek, že dříve existoval pouze Pofis a dnes nabízí známky kdekdo, že existuje internet atd.
Pomocnou ruku musíme hledat na konci své paže, jinými slovy – pomoci si musíme sami! 
„Kluby nemají pro svou činnost finance, například na placení klubovny pro svou schůzkovou
činnost, nájmy jsou vysoké a to předpokládáme, že snižujícím se počtem organizovaných členů
bude valná hromada navrhovat navýšení členských příspěvků.“ 

Členský příspěvek SČF je v současné jeden z nejmenších, ne-li vůbec nejmenší, ze všech zájmových orga -
nizací v naší republice. To vytváří jednotlivým KF prostor, aby na svoji vlastní činnost vybíraly navíc 50 až 100 korun

Otázky a odpovědi z výročních schůzí KF
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ročně – což se i běžně děje. Dalším zdrojem příjmů mohou být sponzorské příspěvky, peněžní i nepeněžní (na-
příklad v podobě místa pro setkávání zdarma), ovšem o to se musí v klubu někdo starat, musí případné sponzory
aktivně vytipovat, oslovit a pak je „uhánět“. Nic nepřijde samo. Další možností je přímá podpora radnice, což přede-
vším tam, kde se všichni znají, je opět věcí osobního nasazení. I když naprostá většina KF nemá právní subjektivitu,
lze podporu radnic realizovat smlouvou se SČF, který poté peníze danému KF předá. I to už řadu let funguje. V
neposlední řadě je zde i rabat na známky a celiny v novinkové službě, který poskytuje Česká pošta na základě
smlouvy SČF, a ten jej celý přenechává jednotlivým KF, v nichž jsou novinky od ČP odebírány. Jen v období let
2008-18 takto kluby obdržely rabat v neuvěřitelné výši zhruba 14 milionů korun! 

Pokud jde o úvahy, zda Valná hromada SČF bude jednat o navyšování členských příspěvků, takový návrh v
předsednictvu SČF vůbec nepadl. Svaz svůj provoz vede co nejúsporněji a snaží se vyjít s prostředky, které má
k dispozici. Případná změna výše příspěvků by připadala v úvahu až v situaci, kdyby se v důsledku výraznějšího
poklesu počtu členů SČF dostal do ztráty. 
„Navrhujeme k §7 stanov SČF přimět Českou poštu k navýšení rabatu pro kluby!“ 

Podnět je to zajímavý, ovšem chybí mu to základní – jak? Česká pošta a její vedení má v současné době starosti
především s fungováním podniku jako takového. Proto musíme do jisté míry chápat, že na naše případné poža -
davky nemá čas – a ani finanční prostor. Nezanedbatelnou roli přitom hraje i fakt, že v porovnání s minulostí není
v současném vedení České pošty žádný aktivní filatelista. Návrh nové smlouvy mezi SČF a Českou poštou byl Če-
ské poště předán v listopadu 2018. Dodnes, i přes urgence, bohužel bez reakce. I já zastávám názor, že by se
měl rabat zvýšit, respektive upravit podle současné praxe na trhu. Jde totiž o to, že současný rabat je poskytován
pouze za způsob placení. Rabat za odebrané množství není poskytován vůbec. Mojí snahou je, aby se to změnilo. 
„V roce 2018 se konala v Praze světová výstava, do dnešního dne však členská základna nebyla
informována o stavu financování této výstavy.“ 

Rozhodující prostředky na uskutečnění Světové výstavy Praga 2018 byly získány na základě smluv s jednotlivými
firmami, které ji podpořily. Výstava byla upořádána co nejúsporněji, a to i díky osobnímu nasazení všech, kdo se
na jejích přípravách a průběhu podíleli. Bylo odvedeno obrovské množství bezplatné dobrovolnické práce, byly
zapojeny osobní kontakty, využity ty nejvýhodnější možnosti. Ekonomický výsledek výstavy do pokladny SČF při-
nesl částku, která představuje přibližně tři roční rozpočty SČF – je třeba zdůraznit, že rozpočty co nejúspornější.
Tyto peníze mají sloužit jako určitá rezerva pro případ, že by se vlivem inflace a dalších jevů hospodaření SČF ocitlo
ve ztrátě, což, doufám, v nejbližší době snad nenastane. 
„Můžeme zde kritizovat i fakt, že SČF bezplatně poskytl České poště logo výstavy Praga 2018. Pošta
ho pak podle nás neoprávněně využila na příslušných vydáních poštovních známek. Z výstavního
loga na vydaných známkách mohl získat finanční prostředky SČF.“ 

Ve skutečnosti je to právě naopak – logo výstavy bylo České poště poskytnuto na základě smlouvy a za úplatu.
Získaná částka byla použita na financování výstavy PRAGA 2018. 
„Měli jsme problém zjistit v § 66 návrhu Stanov, co znamená zkratka UF.“ 

Tato zkratka znamená „uvolněný funkcionář“ (což je v současné době tajemník SČF) a je v návrhu Stanov vy-
světlena v § 56, odstavec „j“. Do Stanov byla tato funkce navržena jako součást snahy o zjednodušení práce
předsednictva SČF. Julius Cacka, pověřený předseda a tajemník SČF

Vážení přátelé filatelie,
dnešní pravidelný úvodník bych nazval spíše „prosbou“. V čem spočívá? Svět kolem nás se

mění, a s ním se mění i naše filatelie. Organizovaných i neorganizovaných členů  ubývá vlivem
přirozeného stárnutí a měnících se životních podmínek, poštovních známek naopak valem při-
bývá. Revizní komise našeho Svazu bubnuje na poplach a požaduje po mládežnických
funkcionářích vysvětlení, proč také počet mladých filatelistů soustavně klesá. Jak tento proces
zastavit? Ono to asi nepůjde jen tak ze dne na den. Musíme však komisi mládeže SČF pomáhat,
někde začít, nepodceňovat drobné činy, využívat každý dobrý nápad. Kdy například byla u nás
naposledy vydána známka na podporu sbírání známek těmi nejmladšími? Nyní se pro ni nabízí

zcela unikátní námět – 50. výročí Filatelistické olympiády mládeže, zkráceně FO. 
Tato originální česká soutěž probíhá u nás nepřetržitě od školního roku 1971/1972. Je tedy o mnoho starší, než

jsou současná mistrovství, pořádaná mezinárodními filatelistickými organizacemi. Od rozdělení Československa v
roce 1993 probíhá plynule i ve Slovenské republice. Tam, mimochodem, vyšla poštovní známka k Filatelistické
olympiádě mládeže už 5. června letošního roku, nákladem jeden milion kusů! Záleží-li nám na budoucím sbírání
známek a filatelii vůbec, podpořme svým hlasem návrh na vydání k tomuto jubileu i u nás. Faktem je, že známka
byla navrhována již na tento rok, ale nesetkala se, kupodivu, s pochopením. Proto se domnívám, že k žádosti pří-
slušné komisi bude prospěšné přiložit i konkrétní vyjádření z našich základních organizací. Komise musí vidět, že
naší členské základně na dětské filatelii opravdu záleží. A tady přichází ta „prosba“ z úvodního řádku: - napište pod-
poru svého klubu tomuto námětu a pošlete ji mailem na sekretariát SČF. Již nyní děkujeme!

Josef Šolc, šéfredaktor INFORMACÍ SČF
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Zápis z březnového jednání P-SČF,
provedeného technickými prostředky ve smyslu § 60 Stanov SČF, z.s.

Účastníci: Beneš F., Cacka, Fencl, Helm, Chudoba,
Kunc, Maleček, Musil, Münzberger, Okáč, Schiller,
Svoboda, Šolc, Töpfer, Vaníček.

Poradní hlas: Beneš V., předseda RK SČF.
Administroval: Cacka.
Předsednictvo SČF rozhodlo:
a) s ohledem na současnou epidemiologickou situaci

odložit plánovanou Valnou hromadu SČF z původ -
ního termínu 1.11.2020 na druhou polovinu března
2021;

b) pověřuje F. Beneše projednáním vzniklé situace s
hotelem Olympik a dohodnutím možného nového
termínu VH v druhé polovině března 2021;

c) funkční období funkcionářů zvolených na Valné
hromadě v roce 2021 bude stejné, jako by byli
zvo leni 1.11.2020, tj. do VH v roce 2025;

d) delegáti ZOJ na Valné hromadě budou mít při vol-
bách tolik hlasů, kolik platících členů SČF zas-
tupovali k datu 1.11.2020;

e) vytvořit pracovní skupinu pro přípravu a organizaci
VH ve složení: místopředseda SČF pro vnitrosva -
zovou činnost, tajemník SČF, předseda Pracovní
skupiny pro úpravu stanov,
pro: 10 proti: 3 zdrželi se: 2.

Předsednictvo SČF schválilo:
a) IREX filatelistické výstavy PRAGA PICCOLA 2020

(viz příloha),
pro: 14 proti: 0 zdržel se: 1;

b) IREX filatelistické výstavy Mladé Brno 2020 (viz
příloha),
pro: 14 proti: 0 zdržel se: 1;

c) návrhy na vyznamenání a ocenění SČF (viz pří -
loha),

pro: 12 proti: 0 zdrželi se: 3;
d) plán výstav pro období 2020/21, včetně jmenování

národních komisařů (viz příloha),
pro: 15 proti: 0 zdrželo se: 0;

e) systém odměňování jurymanů na tuzemských výs-
tavách (viz příloha),
pro: 8 proti: 1 zdrželo se: 6;

f) návrh finančního plánu na rok 2020 (viz příloha) a
současně 
uložilo:
1) tajemníkovi SČF sledovat čerpání financí a o
vývoji průběžně informovat P-SČF; převody finanč -
ních částek mezi jednotlivými kapitolami jsou mož -
né pouze po předchozím souhlasu P-SČF;
2) tajemníkovi SČF uzavřít ve smyslu §71 stanov s
pracovnicemi sekretariátu SČF příslušné DPP na
rok 2020;
3) místopředsedovi pro vnitrosvazovou činnost
uzavřít s tajemníkem SČF dodatek k jeho pracovní
smlouvě, zohledňující změnu platu o procento in-
flace,
pro: 15 proti: 0 zdrželo se: 0.

Předsednictvo SČF souhlasí:
s přeměnou Komise jurymanů z formy svého po-
radního orgánu do formy Odborné společnosti
SČF (viz příloha) a současně 
ukládá:
tajemníkovi SČF zajistit registraci Statutu OS
Komise jurymanů SČF na sekretariátu SČF; statut
této OS mu byl již jejím předsedou předán,
pro: 12 proti: 2 zdržel se: 1.

Zapsal: Cacka.
V Praze, dne 3. 4. 2020.

Vladimíru Procházkovi, KF 06-20 Kyjov;
Leoši Bártíkovi, OS ČMSPH;
Jaroslavu Dragonovi, KF 04-43 Rumburk.

Čestné uznání SČF III. stupně
Janu Haškovi, KF 05-70 Žamberk.

Dále udělilo aktivním členům krajanské organizace ArGe
Tschechoslowakei u příležitosti 50. výročí jejího založení
Čestné uznání SČF II. stupně:

Hartmutu Liebermannovi (dlouholetý předseda);
Peteru Darmietzelovi;
Gerhardu Hanacekovi;
Ladislavu Koktovi;
Heinzi Müllerovi;
Johanu Sevenhuisenovi;
Stefanu Tischnerovi;
Hans-Peteru Vouhsemovi;
Hansu Wewerovi;
Georgu Wilhelmsovi.

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 na březnovém
jednání schválilo na základě návrhů z klubů, odbor ných
společností a dalších organizačních jednotek vyzna -
menání pro následující členy SČF za jejich vynikající práci
a přínos pro českou organi zo vanou filatelii:
Děkovný dopis předsedy SČF

Vladimíru Zedníkovi, KF 00-07 Praha, za celoživotní
prá ci pro filatelii.

Čestné uznání SČF za rozvoj filatelie
Jiřímu Foglovi, KF 05-70 Žamberk;
Jiřímu Královi, KF 07-16 Opava;
Petru Gebauerovi, KF 06-22 Brno;
Miloslavu Fenclovi, KF 05-100 Pardubice.

Čestné uznání SČF I. stupně
Antonínu Bednářovi, KF 02-004 Jindřichův Hradec;
Pavlu Pryglovi, KF 02-004 Jindřichův Hradec.

Čestné uznání SČF II. stupně
Jaroslavu Janko;
Janu Kohoutovi;
Vlastě Vodičkové;
Petru Maryškovi - všichni, KF 02-004 Jindřichův Hradec;

Vyznamenání udělená předsednictvem SČF



42 π FILATELIE  6/2020 4 INFORMACE S»F Ë. 2/2020

Mezinárodní výstava PRAGA PICCOLA 2020 
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Společnost sběratelů československých známek SČF
ve spolupráci se Svazem českých filatelistů, ArGe Tsche-
choslowakei a Double Impact s.r.o. uspořádá ve dnech
11. až 13. září 2020 v Praze Letňanech v prostorách
vele trhu Sběratel specializovanou výstavu 1. a 2. stup -
ně. Pro první stu peň je třeba kvalifikace dle Výstavního
řádu SČF, 2. stu peň představuje bývalou třídu premiéra.
Výstava je vhodnou příležitostí pro získání kvalifikace.

I přes dnešní složité okolnosti jsme pozvali vysta -
vovatele ze Slovenska, SRN, Rakouska, Dánska a Ni -
zo  ze mí. Předpokládáme však, že většina vystavovatelů
bude z České republiky. Výstavní propozice jsou
umístěny na webu www.ceskaznamka.cz. Přihlášky
lze zaslat národnímu komisaři (sedlak@seznam.cz) do
30. června 2020. Na výstavě jsou otevřeny následující
třídy: tradiční filatelie, poštovní historie, otevřená třída,
třída literatury, třída mládeže. 

V letošním roce je pořádání všech výstav v Evropě
značně omezeno. Často dochází k přesunům na příští
či přespříští rok. Věříme, že se situace do září uklidní
a výstava se bude moci uskutečnit. Budeme potěšeni,
pokud vystavovatelé tuto akci podpoří a přihlásí na ni
svůj exponát. Zároveň se těšíme i na zájem návštěv -
níků z řad sběratelské veřejnosti. 

Pořádání výstav je v současnosti náročné fi nanč ně i
organi začně. Jsme velmi rádi, že Mgr. Jindřich Jirásek,
pořa datel veletrhu Sběratel, je ochoten uhradit část ná-
kladů výstavy. Ta je také finančně podpořena Svazem
českých filatelistů.              Jiří Sedlák, Josef Chudoba 

Informace sekretariátu SČF

Filatelistické výstavy v r. 2020-2022

Vážení kolegové filatelisté, 
ve Filatelii č. 3/2020 jsme vás informovali, že za rok

2019 mají členové, kteří zaplatili členský příspěvek ve
výši 250,- Kč, nárok na dvě prémie: celino vou do-
pisnici a zálepku. Rovněž tak máme připravené člen-
ské legitimace, které budou platit od roku 2021. Ve výše
uvedeném příspěvku jsme vás žádali, že bychom byli
rádi, aby pokud někdo z členů klubu bude mít cestu do
Prahy, navštívil náš sekretariát, kde bychom mu předali
dosud nevyzvednuté materiály pro váš klub. Chápeme,
že situaci nečekaně zkomplikovala protipandemická
opatření, a tak si vám naši prosbu dovolujeme znovu
zopakovat. Ušetří nám to spoustu práce i náklady na
poštovné. Pokud tuto možnost hodláte využít, prosíme,
spojte se s námi předem písemně, mailem nebo tele -
fonicky.

Kluby, které nebudou moci odebrat zásilku osobně,
prosíme o zaslání aktuallizované kontaktní adresy, na
koho korespondenci zasílat. Často se stává, že dříve
uvedené kontaktní adresy už neplatí a zásilky se
zbytečně vrací zpět. Podobně zjišťujeme, že ani tele -
fon ní nebo mailové spojení nemusí být už platné. O
trva lé předávání změn v adresách i telefonních číslech
jsme již několikrát žádali, některé kluby na naši prosbu
ale dosud nereagovali. Proto prosbu opakujeme a
předem děkujeme za spolupráci. 

Naděžda Hanzlová, sekretariát SČF

Z obecně známých důvodů byla letos zrušena větši -
na zahraničních výstav. Následující seznam zahrnuje
národní výstavy pořádané SČF a dále mezinárodní
výstavy s plánovanou účastí našeho svazu. Tento se-
znam bude dále upřesňován podle aktuální situace.
Výstavy v roce 2020
PRAGA PICCOLA 2020: 11.-13.9. na veletrhu Sběratel 

Národní výstava SČF 1. a 2. stupně s mezinárodní
účastí, národní komisař J. Sedlák, sedlak@seznam.cz

ÖVEBRIA 2020: Sankt Pölten, 2.-4. říjen
Rakouská národní výstava s mezinárodní účastí a s
uznáním FEPA, národní komisař a člen jury Z. Okáč,
email: okacz@email.cz

INDONESIA 2020: Jakarta, 5.-10. listopad
Světová výstava FIP, národní komisař L. Kunc, email:
lubor.kunc@seznam.cz

Výstavy v roce 2021
IPEX 2021: Cape Town, 17.-20. březen

Světová výstava FIP, národní komisař V. Vaníček,
vit.vanicek@volny.cz, přihlášky do 31. 7. 2020

IBRA 2021: Essen, 6.-9. květen
Světová výstava FIP, národní komisař J. Cacka,
julius@atlas.cz, přihlášky do 30. září 2020

PHILANIPPON 2021: Jokohama, 25.-30. srpen
Světová výstava FIP, národní komisař L. Kunc,
lubor.kunc@seznam.cz
termín pro podání přihlášek bude upřesněn

NOTOS 2021: Athény, 19.-22. listopad
Evropská výstava s uznáním FIP a patronátem FEPA, 
národní komisař B. Helm, helm.beda1@seznam.cz,
přihlášky do 28. února 2021

Výstavy v roce 2022
LONDON 2022: 19.-26.2. Světová výstava FIP

(náhrada za zrušenou výstavu v roce 2020)
národní komisař J. Sedlák, sedlak@seznam.cz

HUNFILEX 2022: Budapešť, 31.3.-3.4.
Světová výstava s patronátem FIP

HELVETIA 2022: Lugano, 18.-22. květen
Světová výstava s patronátem FIP

CAPEX 22: Toronto, 9.-12. červen
Světová výstava s patronátem FIP jednorámových
exponátů a filatelistické literatury

LIBEREC 2022:
Evropská výstava s uznáním FIP a patronátem FEPA

Termíny podání přihlášek a jména národních komisařů
budou upřesněny.


