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Milé kolegyně a vážení kolegové,

čas neúprosně letí, zanedlouho končí první čtvrtletí roku 2013. A co nás čeká letos?
Současná situace Svazu českých filatelistů nevyžaduje jenom snížení nájemného za pro-

voz sekretariátu, ale také musí řešit současný stav jeho umístění v Holečkově ulici. V
současné době jsme kromě právnické kanceláře prakticky jediným nájemcem v bývalém
klášteře. V budově se sice nachází depozitář Poštovního muzea, ale setrvání sekretariátu
ve stávajících kancelářích do budoucna je nejasné. Předpoklad, že pošta vypoví SČF nájem
a sekretariát nebude mít možnost během tří měsíců zajistit odpovídající kanceláře na jiném
místě v Praze, se stal reálným.

Výkonný výbor SČF proto projednal nabídku nebytových prostor Autoklubu České
republiky, o.s., pro přestěhování sídla SČF do jeho budovy v Opletalově ulici. Po prostudování projektových
podkladů a finančních návrhů pak jednomyslně rozhodl o přestěhování sekretariátu v dubnu 2013 do nového
sídla. Z hlediska všech filatelistů, kteří často navštěvují sekretariát, je místo v Opletalově ulici velmi výhodné,
a to zejména dostupností z Hlavního nádraží a ze stanice metra Hlavní nádraží (cca 250 m) i z Masarykova ná-
draží (max. 400 m).

Kladný posun ve vzájemných vztazích s ostatními filatelistickými svazy jsme zaznamenali v mezinárodní
činnosti. V minulém roce byly podepsány dohody o spolupráci se Svazem slovenských filatelistů a Chor vatským
svazem filatelistů, v současném období probíhá jednání o podepsání stejné dohody s Polským svazem filatelistů.
Rok 2013 bude také významný konáním dvou mezinárodních výstav – česko-německé výstavy OSTROPA 2013
v Jihlavě (18. – 28. 4.) a 1. slovensko-české výstavy NITRAFILA 2013 v Nitře (4. – 6. 7.).

Již od 2. pololetí 2013 by měl platit novelizovaný Výstavní řád, který by měl zjednodušit některé administrativní
úkony spojené s organizováním výstav na našem území, stát se ještě více kompatibilnějším s výstavními řády
sousedních filatelistických svazů a převzít zásady budování a hodnocení soutěžních expo nátů otevřené
filatelie jako právoplatné výstavní třídy FIP.

Na závěr bych vám chtěl ještě jednou popřát v letošním roce pevné zdraví a hodně osobních, pracovních a
filatelistických úspěchů.

Ing. Walter Müller, předseda SČF
Vážení přátelé,

již několik let se zabýváme soustavným poklesem členské základny. Je to problém celo-
světový – a nejen v naší organizaci. Nechceme-li zvyšovat členský příspěvek, musíme
realizovat všechna možná úsporná opatření, včetně stěhování sekretariátu SČF. 

Je třeba poděkovat všem, kdo se zasloužili o řádný a včasný výběr členských příspěvků
v klubech a od borných společnostech. Jejich zásluhou jsme nepřekročili plánované
čerpání rozpočtu SČF v loňském roce. Dík patří také těm členům SČF, kteří posílají do
Písemné nabídkové soutěže hodnotné materiály formou mimo řádných členských pří-
spěvků v nepe něžní formě.

Stěhování sekretariátu připravujeme na druhou polovinu měsíce dubna 2013. Od 1.
května máme uzavřenu smlouvu s Autoklubem České republiky. Budova této organizace je v Opletalově ulici
č. 29, 110 00 Praha 1, proti Hlavnímu nádraží.

Ponecháváme si telefonní číslo 222 541 395, e-mail: sekretariat@informace-scf.cz a budeme mít stejnou
webovou adresu – www.informace-scf.cz. Další tele fon ní čísla vám sdělíme v příštích Informacích SČF.

Věřím, že náročnou akci zvládneme v plánovaných termínech a naše dosavadní, velmi dobrá spolupráce,
bude pokračovat i v nových podmínkách.

Mgr. Jaroslav Maleček, tajemník SČF
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ÉDITORIAL

Vážené čtenářky a čtenáři INFORMACÍ SČF,
přejme si navzájem do letošního roku jen to nejlepší a

posuňme opět na vyšší úroveň kvalitu naší vzájemné
spolupráce. Jen společným úsilím se mů žeme přiblížit k
ideálu – vytvořit užitečný a inspirující zpravodaj pro kluby
Svazu českých filatelistů.

V současné době máme možnost listovat v celé řadě
čes kých filatelistických periodik, a to jak kla sic kých, tj.
tištěných, tak i virtuálních. Jsou dělá ny zapále nými odbor -
níky a mají výbornou odbornou úroveň. Soudobá počíta -
čová technika umožňuje okamžité zveřejnění každé dobré
myšlenky, každé novinky nebo kuriozity, jakékoli změny.
Takové ofi ciální webové stránky má i Svaz českých
filatelistů. Ovšem k příjmu virtuálních vymožeností musí být
technika a znalost jejího užití, peníze i čas. 

Výhodou našich INFORMACÍ SČF, které právě čte te, je
skutečnost, že péčí našeho sponzora, vydavatele časopisu
Filatelie, přicházejí zdarma do všech klubů a jsou jejich zá-
kladní tiskovinou. Nabízejí nejen zajímavosti a náměty pro
klubovou činnost, ale i bezplatně popu larizují významná
klubová výročí, všímají si vyzna menaných a zasloužilých

členů, s úctou se loučí s těmi, kdo odešli do filatelistického
nebe, pro další generace filatelistů budou vítaným pra -
menem k poz nání problematiky naší současnosti. To vše
mohou INFORMACE SČF plnit v případě, že se v klubech
najdou lidé, kteří vezmou pero do ruky a napíší nám. Platí
to i pro vedoucí svazových společností, sekcí a komisí.
Jinak to u neprofesionálních zájmových zpra vodajů, jakým
je ten náš, prostě nejde. 

Letos nás čekají příjemné události – výstavy v Jihla vě a
ve Vysokém Mýtě, daleko to nemáme ani na 1. slovensko-
českou výstavu v Nitře. Kvalitními exponá ty bude třeba
obeslat tři výstavy s patronátem FIP v zámoří. Složitým
úkolem je najít v Praze přiměřené prostory a přestěhovat
náš sekretariát a knihovnu do nového působiště. V rozleh -
lém klášteře v Praze 5 jsme už jen jedním ze dvou
nájemníků. Předsed nictvo SČF jmenovalo komisi, která se
tímto úkolem zabývá od loňského podzimu a výsledek
předloží na jednání nejbližšího předsednictva. Problémy
jsou na to, aby se řešily; jsou dokladem, že česká organi -
zo va ná filatelie žije.

PaedDr. Josef Šolc, šéfredaktor INFORMACÍ SČF

VÝSTAVY

PÍSEMNÁ NABÍDKOVÁ SOUTĚŽ SČF

Klub filatelistů ve Vysokém Mýtě vás
srdečně zve na další výstavu. Do
objektu Regionálního muzea připravil
soutěžní výstavu regionálního stupně,
a to v termínu 21. - 24. března. Více než
deset přihlášených vystavovatelů se
zde pokusí získat potřebnou kvalifikaci
pro účast na výstavách vyššího
stupně, například pro letošní národní
výstavu v Nitře. Rozsahem bude naše

výstava patřit mezi menší, současně však nabídne pes trou
škálu exponátů, neboť je obsazena většina vypsaných
výstavních tříd. 

Seznam vystavených exponátů a další novinky o výstavě
naleznete na adrese: http://filavm2013.blogspot.cz.

Vzhledem k velmi omezeným finančním možnostem
plánuje organizační výbor připravit k výstavě pouze přítisk
na kupon. Vyobrazení naleznete na webových stránkách
výstavy.

Naplánujte si výlet k prohlídce kvalitních exponátů,
využijte příležitost vidět na vlastní oči zajímavé položky.
Vzhledem k menšímu rozsahu budete mít dostatek času
k prohlídce vystavených listů. Možná, že právě tato výstava
bude inspirací či správným impulzem pro vaše rozhodnutí
sestavit si vlastní výstavní exponát.
Petr Fencl, předseda organizačního výboru, Vysoké Mýto

Pozvánka na výstavu Vysoké Mýto 2013

Písemná nabídková soutěž SČF se stala pro mnohé z vás zdrojem informací o
cenách na současném filatelistic kém trhu. Z jejího výtěžku kupujeme nové katalogy
do svazové knihovny a tím opět zvyšujeme informovanost svých členů. Na výzvu
předsednictva SČF přibývá případů, kdy členové svazu z Čech, Moravy i Slezska
pomáhají jeho financování svými mimořád nými členskými příspěvky v nepeněžní
formě, v podobě hodnotného filatelistického materiálu.

JUDr. Ing. František Beneš, CSc. do nabídkové soutěže přispěl kompletním archem
prvních vlastních známek České republiky opatřeným čtvercovými razítky používanými
pro označení vzorců (podrobný popis této položky naleznete na straně 18 seznamu
84. kola PNS, zobrazen je i na titulní straně tohoto čísla Filatelie). Další velice hodnotná
položka je od člena KF Příbram, který si nepřál být jmenován. Jde se o svislou troj -
pásku čs. známek Pof. 2521 na fluorescenčním papíru, s deskovou vadou DV 13/2,
v katalogové ceně 5.400 Kč! (obr. vpravo). Karel Šach ze Sedlčan nám přispěl svěží
známkou emise Holubice (Pof. 146) s ležmým hřebenovým zoubkováním, se zkušební
značkou Šrámek. Takových případů je celá řada, mimořádný příspěvek poslal např.
i úspěšný vystavovatel z Kanady pan Karel Fischer.

Děkujeme všem za jejich iniciativu a snahu posílit rozpočet SČF!
Mgr. Jaroslav Maleček, tajemník SČF

Kompletní seznam nabízených položek 84. kola Písemné nabídkové soutěže
naleznete na webových stránkách SČF www.informace-scf.cz. Připomínáme že
termín uzávěrky nabídek je 30. března 2013.
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Pozvánka na výstavu OSTROPA 2013
V dubnu (18. 4. – 28. 4. 2013)

uspořádá jihlavský Klub filatelistů
06-40 „Vysočina“ výstavu poštov -
ních známek OSTROPA 2013. Vý-
stavu pořádá Svaz českých fila telistů
ve spolupráci se Svazem němec -
kých filatelistů (BDPh) a Oblastní
galerií Vysočiny v Jihlavě. Záštitu
přijali MUDr. Jiří Běhounek, hejtman

Kraje Vysočina, a Ing. Jaroslav Vymazal, primátor statu -
tárního města Jihlava. Výstava rovněž získala uznání FEPA.

Touto významnou akcí si připomínáme 90. výročí za-
ložení Klubu českých filatelistů v Jihlavě, 20. výročí vzniku
České republiky a vydání první české známky. Rovněž
vzpomeneme 10 let od vydání prvních známek s kupony
pro přítisky, přičemž první přítisk byl zhotoven pro vý-
stavu OSTROPA 2003 v Jihlavě.

Kdy a kde
Výstava bude přístupná veřejnosti celkem 11 dní. Bude

otevřená od 18. 4., kdy se uskuteční rovněž slavnostní za-
hájení (v 9.30 hod.), do 28. 4. Otevírací doba výstavy je
denně od 9 do 17 hod., s výjimkou neděle 28. 4., kdy je
pouze od 9 do 12 hod. Jednotlivé exponáty budou vy-
staveny na dvou různých místech: v prostorách Oblastní
galerie Vysočiny v Jihlavě, v domech Komenského 10 a
Masarykovo náměstí 24. Vstupné se platí do každé budovy
samostatně a činí 30 Kč pro dospělé, 15 Kč zlevněné.

Co bude k vidění
Na výstavu je přihlášeno 101 exponátů o celkovém roz -

sahu téměř 400 výstavních ploch. Z hlediska zastoupení jed -
notlivých zemí je přihlášeno 39 exponátů z Čes ké republiky,
58 z Německa a 4 z Polska. Téměř čtvrtinu tvoří exponáty
mládeže; většina těchto exponátů je však z Německa.

Každý návštěvník si jistě mezi vystavenými exponáty na-
jde ty, které ho zaujmou. Z třídy tradiční filatelie např.
skvěle zpracovaný exponát Petera Severína, věnovaný
přetisku Pošta československá 1919, představující vzácné
známky a celistvosti. Z dalších jmenujme exponát Petra
Radosty, prezentující klasické známky Velká Británie.
Sběratele moderních československých známek zaujme
exponát Georga Wilhelmse, který zároveň mezi pozvanými
exponáty představí své „Hradčany“.

Z třídy poštovní historie vybíráme např. exponát Pavla
Aksamita Československá měnová reforma, exponát
Hartmuta Liebermanna věnovaný razítkům po roce 1945,
nebo exponát Heinze H. Müllera o československé polní
poště z let 1917 až 1920. 

Výstava není věnována jen výstavním exponátům, ale v
samostatné části se bude věnovat poštovní známce jako
uměleckému dílu a uměleckým dílům vyobrazeným na
známkách. Ve spolupráci nejen s Oblastní galerií Vysočiny
v Jihlavě, ale i s Národní galerií a Poštovním muzeem bu -
de připraven výběr uměleckých děl, která byla zobrazena
na známkách, doplněný znám kami a jednotlivými fázemi
jejich vzniku. 

Pro vystavovatele
Výstavní jury bude česko-německá, jejím předsedou

bude Ing. Walter Müller. Za SČF jsou dále jmenováni
RNDr. Zdeněk Okáč, Václav Kopecký, Mgr. Jaroslav Male -
ček, Ing. Jiří Sedlák a Ing. Vít Vaníček. Pozorovateli jury
jsou Ing. Milan Černík, Ing. Petr Fencl a ing.Lubor Kunc;
za BDPH jsou to Dr. Wolfgang Leopold a Alfred Schmidt.
Vystavovatelé budou mít možnost prodiskutovat hodno -

ce ní svých exponátů při setkání s jury, které se usku -
teč ní v sobotu 27. 4. dopoledne mezi 10. a 12. hodinou.

Výsledky výstavy budou slavnostně vyhlášeny v sobotu
27. 4. od 17 hod. v sále DIOD, Tyršova 12, Jihlava. Vstup
na vyhlášení je podmíněn předložením pozvánky.

Výstava v poštovním provozu
K výstavě byla dne 13. 2. vydána první dopisnice se

znám kou „A“, zobrazující hraniční pylon českomoravské
zemské hranice. Druhá dopisnice bude vydána dne 3. 4. se
známkou „E“, v jejíž obrazové části bude nejstarší vyobra -
zení jihlavského městského znaku z Gelnhau senova kodexu.

V průběhu výstavy budou poštovnou Jihlava 50 po-
užívána dvě příležitostná razítka.
První je věnováno výstavě a
bude používáno po celou dobu.
Druhé razítko připomíná výročí
známek s kupony pro přítisky a
bude používáno pouze ve
dnech 24. až 27. 4.

Rovněž příležitostné cenné nálepky budou dvě a použí -
vány budou po celou dobu výstavy. Jedna k výstavě bude
používána na poště Jihlava 1 a druhá, připomínající výročí
klubu filatelistů, na poště Jihlava 6. Ode dne zahájení vý-
stavy do spotřebování (náklad 1080 kusů) bude poštovna
Jihlava 50 používat příležitostnou doporučenou nálepku.

Vzhledem k tomu, že známka s kupony pro přítisky
slaví 10 let, vydala PostFila k tomuto výročí přepážkový list
s přítiskem, kde jeden z kuponů je věnován rovněž výstavě
OSTROPA (více se o něm dozvíte v rubrice Novinky České
pošty tohoto čísla). Kromě toho organizační výbor při-
pravil list známek s kupony pro přítisky, který představuje
památky UNESCO v Kraji Vysočina.

Aktuální informace naleznete průběžně na internetových
stránkách výstavy www.ostropa.cz.

Doprovodné akce
Autogramiáda tvůrců poštovních známek – pátek 26. 4. a so -

bota 27. 4., vždy od 14 hod, OGV, Masarykovo nám. 24.
Soutěž dobrovolných hasičů – „hasičský víceboj“ – sobota

27. 4. od 10 hod., Masarykovo náměstí.
Ukázka dřevořezby (Spolek přátel betlémů v Třešti) – 18. až

28. 4., OGV, Komenského 10, 26. a 27. 4. ukázka
praktické tvorby.

Známka s kupony pro přítisky – pátek 26. 4. a sobota 27.
4., OGV, Komenského 10.

Celostátní setkání sběratelů – pátek 26. 4. a sobota 27. 4.,
Dům kultury, Tolstého 2.

Dětská pošta – OGV, Masarykovo nám. 24.
Příležitostná poštovní přepážka – čtvrtek 18. 4., pátek a

sobota 26. a 27. 4., OGV, Masarykovo nám. 24.

Mgr. Michal Musil, člen předsednictva SČF

Mezinárodní výstava CROATIA 2013
Na základě uzavřené dohody o spolupráci mezi SČF a

HFS (Chorvatským filatelistickým svazem) jsou čeští vy-
stavovatelé a další zájemci zváni na mezinárodní výstavu
CROATIA 2013, která se bude konat ve dnech 26. - 30.
června 2013 v Záhřebu. Výstava pod heslem "Croatia in the
European Union" zve i další vystavovatele ze zemí, se
kterými Chorvatský filatelistický svaz uzavřel dohodu o
spolupráci, tj. Rakousko, Maďarsko, Portugalsko, Slovinsko
a Slovensko. Zájemci se mohou hlásit u národního komisaře
Václava Kopeckého, tel. 604 123 125 nebo 241 760 370.
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Námětová filatelie v České republice

Z KLUBŮ, ODBORNÝCH SPOLEČNOSTÍ A SEKCÍ

Poštovní známky a další filate listické
materiály dnes obsahují řa du velmi za-
jímavých námětů. Možná Vás některý
z nich zaujal a chtěli byste se jeho
sbírání věno vat trochu systematičtěji. V
tom případě by Vám mohla pomoci
Česká námětová společnost a její

jednotlivé sekce. V nich se sdružují sběratelé daného
námětu a získávají zde informace o všem, co se to ho to
námětu týká. Snažíme se poradit nejen zku šeným sběra -
telům s tvorbou jejich soutěžních exponátů, ale právě ze-
jména těm začína jícím, které známky s nějakým námětem
zaujaly a kteří by se o nich chtěli dozvědět více.

Pro informaci vydáváme také časopis TemaFórum. V
něm sběratelé najdou zajímavé články, které jim poradí, jak
námětově sbírat, na co se při námětovém sbírání zaměřit
a čeho se naopak vyvarovat. TemaFórum vy chází ne-
pravidelně, zhruba 2x ročně. Zájemci o jeho odběr se
mohou přihlásit přímo u jeho redaktora Ing. Davida
Schillera (dschiller@iol.cz).

Všem filatelistům, kteří se podrobněji zajímají o náměty
na filatelistických materiálech České repu bliky, můžeme
doporučit publikaci Filatelistické mo tivy České repu-
bliky, která je vydávána vždy pro každý rok. V současné
době jsou k dispozici všechny ročníky od roku 2001 až do
roku 2011 a některé ročníky z let 1993-2000. Máte-li o ně -
který starší ročník publikace zájem, obraťte se na ve dou cí -
ho redaktora ing. Waltera Müllera, (wmuller@seznam.cz).
Můžete se zde také přihlásit k pravidelnému odběru nově
vydávaných ročníků.

Máte-li zájem věnovat se některému námětu dů klad -
něji, můžete se stát členem některé ze sekcí České
námětové společnosti. Jako členové můžete ve většině pří-
padů odebírat i zpravodaj této sekce a dozvědět se tak
mnoho zajímavého o Vašem námětu. V současné době
působí tyto sekce:
• Doprava – Adolf Kuchyňka (adolf.kuchynka@tiscali.cz)
• Esperanto – Vladislav Hasala (vlada.hasala@atlas.cz)
• Geologie a ropa – Radoslav Kolář (Radoslav.Kolar@seznam.cz)
• Kosmos – Ing. Julius Cacka (julius@atlas.cz)
• Polární filatelie - Antonín Boháček (antbo@seznam.cz)
• Požární ochrana – Jan Horský (jan.horsky@hasici-vysocina.cz)
• Skauting a II. národní odboj – Ivan Vápenka

(ivanvap@volny.cz).
• Výtvarné umění – Mgr. Slavomil Strnad (s.strnad@tfnet.cz)

Bohužel, některé dříve aktivní sekce v současné době ne-
pracují, protože jsme nenašli nové aktivní členy, kteří by se
práci v sekci chtěli věnovat. Jde o následující: Bohemika
(zaměřovala se na sbírání osobností se vztahem k České
republice, které vyšly na zahraničních známkách nebo
dalším zahraničním filatelistickém materiálu), Fauna-flóra
a Hudba.

Pokud jste mezi uvedenými sekcemi nenašli námět,
který Vás zaujal, nemusíte si zoufat. Možná to budete
právě Vy, kdo s naší pomocí najde další příznivce a
pomůže tak založit další sekci, v níž byste mohli svůj zá-
jem realizovat. 

Zájemce o sbírání sportovních námětů upozor ňu je me,
že tito sběratelé jsou sdruženi v samostatné od borné
společnosti Olympsport, jejímž předsedou je Ing. Jaroslav
Petrásek, (petrasek@olymp-sport.cz).

Na spolupráci s Vámi se těší předseda České námětové
společnosti,

doc. ing. Miloslav Rotport, CSc. (MRotport@seznam.cz).

Četli jsme v zápisu z jednání 
České námětové společnosti SČF
Slovensko-česká národní výstava bude v termínu 3. - 7.

7. 2013 v Nitře, se zaměřením na Cyrilometodějské oslavy.
Propozice budou obdobné jako ve Vysokém Mýtě v roce
2011. Poplatek za rám 10 Euro. Bylo rozhodnuto přihlásit
Filatelistické motivy (FM) 2011 do třídy literatury. Poplatek
10 Euro zaplatí doc. Ing. Rotport. 

Evropský šampionát tematické filatelie se bude konat 2.
- 4. 5. 2013 v Essenu v Německu jako výstava FIP.  Vy-
psáno je 8 tříd: Umění a kultura, Historie a organizace,
Člověk a každodenní život, Sport a volný čas, Doprava a
technologie, Zdravotnictví a věda, Zvířata a rostliny,
Zemědělství a domácí zvířata. Z každého státu se může
zúčastnit jeden exponát s kvalifikací FIP v každé třídě. Zá-
jem projevil Ing. Schiller s exponátem v třídě Historie.

Dne 17. listopadu 2012 oslavil náš Klub filatelistů 07-33
v Příboře 90 let od svého založení. Patří tak k nejstarším
klubům nejen na Moravě, ale v celé České republice. Klub
byl ustaven v hotelu Kladiva na náměstí – v nynějším
hotelu Slávie. Zakládajícími členy tohoto zájmového
spolku byli Josef Kálal, Jan Kuřec, František Šerek, Jan
Reimer a další. Dokladem existence klubu je členská
legitimace pana Kuřce z roku 1922, opatřená na obálce
otis kem příborského klubového razítka. Již v roce 1924
měl filatelistický klub 16 aktivních členů. Zásluhou pana
Osvalda Zápařky, pozdějšího vlastníka hotelu Kladiva, se
členové scházeli i v době okupace, kdy byl klub filatelistů
úředně rozpuštěn a oficiálně neexistoval.

Po osvobození v roce 1945 byla činnost klubu rychle
obnovena. Tak jako všechny kluby, musel být i ten náš po
roce 1950 zařazen pod patronát některého z nových
kulturních zařízení – v našem případě pod Závodní klub
Tatra Příbor. Stal se jedním z jeho zájmových kroužků.

Po vytvoření Svazu československých filatelistů (SČSF)
v roce 1965 se klub stal automaticky jeho členem. Jako
samostatný a hospodářsky nezávislý vznikl 4. dubna 1965.
Při celostátním číslování klubů, sdružených v nové
organizaci, mu bylo přiděleno číslo 07-33 (07 = číslo
kraje; 33 = číslo KF).

Během své existence uspořádali jeho členové v roce
1957 výstavu známek z vlastních zdrojů, a v poslední
době pod vedením předsedy klubu Jana Strakoše i
několik velkých výměnných filatelistických setkání. Zájem
byl rovněž o kolování, které zajišťoval předchůdce Jana
Strakoše, inženýr Milan Rumpík. Zajímavé je, že se dnešní
členové klubu scházejí v téže restauraci, ve které byl klub
založen, a že současný klub má rovněž 16 členů, jako jich
míval před devadesáti léty.

Jiří Bilík, hospodář KF 07-33 Příbor

90. výročí Klubu filatelistů
pro Příbor a okolí
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Přednášková činnost vytváří správnou klubovou atmosféru
Přednášky na různá filatelistická, poštovně historická a

poštovně provozní témata jsou dnes tradiční a pevnou
součástí činnosti Klubu filatelistů – sběratelů specia -
lizovaných oborů, 00-15 Praha. V současné době při-
pravujeme již 33. cyklus těchto přednášek. Co však toto
číslo reprezentuje?

V roce 1980 pracovní skupina pro poštovní historii a
celiny při Městském výboru Svazu českých filatelistů při-
pravila cyklus přednášek o poštovní historii. První přednáš -
kou byla 2. října 1980 přednáška Ing. Miroslava Polišen-
ského "Poštovní celistvosti a jejich význam pro poštovní
historii". Konala se v zasedací síni sekretariátu Městského
výboru SČSF Praha v Kalininově ulici č. 7 (v roce 1990 pře-
jmenována na Seifertovu) na Žižkově v Praze 3 (později
Středisko pražských filatelistů). V těchto prostorách se
přednášky konaly až do června 1995. Pouze několik
přednášek od února do června 1985 bylo z důvodu rekon-
strukce prostor v Kalininově 7 zorganizováno v klubovně
KF 00-15 v Myslíkově ulici v Praze 2.

V říjnu 1995 započal přednáškový cyklus na nové
adrese Střediska pražských filatelistů v jiné žižkovské ulici
– Příběnické č. 1. Bylo to jen pár kroků od předchozího
místa. Prostory v Příběnické ulici však nebyly pro pořádání
přednášek příliš vhodné. Často jsme se v místnosti o
velikosti obývacího pokoje obtížně usazovali a hledali
vhodnou polohu pro pohodové sledování přednášky a
prohlídku filatelistického materiálu.

Pro úplnost informace ještě nutno uvést, že listopadové
přednášky, které jsou součástí valných hromad KF 00-15,
jsme v letech 1993 až 2001 pořádali v komfortních pro-
storách v zasedací místnosti Narex Consult, a.s., v
Malešické ul. č. 39 v Praze 3.

Zásadní změnu v prostorových podmínkách za-
znamenala spolupráce s občanským sdružením Život 90,
když od roku 2002 jsme otevřenou klubovou činnost
včetně přednášek začali provozovat v jeho prostorách, v
překrásném historickém sále Dřevák v Domě PORTUS v
ulici Karolíny Světlé 18 v Praze 1. Na této adrese nás nyní
najdete.

U zrodu i rozvoje přednáškové tradice po programové
i organizační stránce byl Ing. Pravoslav Kukačka, tehdejší
gestor pro poštovní historii a celiny Městského výboru
SČSF v Praze a jednatel KF 00-15. Pod hlavičkou pracovní
skupiny pro poštovní historii a celiny při MěV SČSF,
později Komise poštovní historie MěV SČSF Praha tak do
roku 1990 proběhlo 11 přednáškových cyklů.

V důsledku změn po listopadu 1989 došlo ke změnám
i v organizační struktuře svazu československých fila -
telistů. Zanikl MěV SČSF a s ním i jeho komise. Tradice
přednášek, živená osobností Slávka Kukačky, byla pře-
vzata Klubem filatelistů 00-15 a pokračovala dál ve svém
tematickém zaměření. Rozrůstal se okruh lektorů, dařilo se
oslovovat a získávat přízeň nových přednášejících, kteří
obohacovali vyhraněný programový obsah. Tematicky
byly přednášky zaměřeny především na problematiku
specializovaných oborů filatelie – poštovní historie, polní
pošty, příležitostná razítka, otisky výplatních strojů, do-
poručené celistvosti, rekomandační nálepky, mechanizace
a automatizace zpracovávání poštovních zásilek, apod.
Postupně se objevila další nová, přitažlivá a hodnotná
témata, jako fiskální filatelie, speciální typy poštovních
spojení, ověřování pravosti filatelistického materiálu.
Přednášky se dostaly do povědomí filatelistů a stává se
stále častěji, že „máme plno“.

Přednášky konáme pravidelně každý první čtvrtek v
měsíci, zpravidla od září do června, pokud na něj ne-
připadne státní svátek nebo veletrh Sběratel. Scházíme se
ve stylovém prostředí sálu Dřevák Domu PORTUS v Praze
1, ul. Karolíny Světlé 18. Vstup na přednášky je volný, k
dispozici bývá káva, čaj, minerálka. Přednášky doplňo -
vané ukázkami filatelistického materiálu včetně následné
diskuse nejsou prakticky časově omezené, většinou do-
sahují trvání mezi jednou a dvěma hodinami. Důkazem ne-
formálního zájmu účastníků bývá opravdová klubová
atmosféra, která se během přednášek v sále vytváří a
dává prostor k nefalšovaným prožitkům, které si každý
odnášíme s sebou domů, do svého sběratelského světa.

Ing. Ladislav Čechák, člen výboru KF 00-15 Praha 

Stav naší sekce sběratelů analogických pohlednic je k
31. 12. 2012 stabilizovaný. Vydali jsme čtyři čísla časopisu
Zpravodaj, z toho tři s přílohou bulletinu Maximus (15, 16
a 17), který opět přinesl spoustou zajímavých informací o
sběratelství CM z minu losti i současnosti. V únoru jsme
díky členovi p. Kancnýřovi spustili blog o cartes maximum
a publiko vali celkem 95 článků! 

Členská základna vykazuje k 31. 12. 2012 46 členů z toho
3 zahraniční, což je údaj pozitivní, neboť v průběhu roku
naše řady rozšířilo 7 nových členů. Jednotli ví členové pracují
převážně individuálně, ale na ně kte rých akcích KF a SSČSZ
(jde převážně o inaugurace nových známek) se někteří již
pravidelně setkávají, ne jen s cílem vytvořit nové CM. 

V roce 2012 soutěžil s exponátem CM ze známek ČR
vedoucí sekce Josef Fronc na regionální výstavě Lidi ce.
Exponát byl hodnocen 70 body a obhájil pozla ce nou
medaili a postup do vyšší třídy soutěže. Stejný exponát byl
vystaven na propagační výstavě Postex 2012 v Holandsku.
Vzhledem k tomu, že na národní výstavě Jihlava 2013 ne-
byla otevřena třída maximafila telie, musí si exponát na
vyšší soutěž počkat. 

Zpráva o činnosti sekce sběratelů CM v ČR za rok 2012
V uplynulém roce členové sekce vytvořili kombinace CM

z 42 nových známek emisního plánu, který čítal 45
známek, využito tak bylo celých 93 % vydaných známek!
Využity byly všechny známky kromě propagačních
„balíkových známek“, ke kterým nebylo možné sehnat
ani vytisknout pohlednice. Z tohoto pohledu jde tedy o
100% využití. Některé známky mají dokonce varianty s
různými razítky, tudíž aktivita tvořitelů byla v tomto roce
„maximální“. Opět jsme se zúčastnili mezinárodní soutěže
FIP o nejhezčí maxikartu. O soutěž se dále stará pan
Kancnýř. Soutěž roku 2011 nebyla do napsání tohoto
hlášení vyhodnocena, zato víme, že za rok 2010 se naše
CM umístila ve světovém měřítku na druhém místě. S ne-
trpělivostí očekáváme hodnocení ročníku 2011.

Získali jsme další 2 zahraniční členy, tentokráte ze
Slovenska. Náš zahraniční člen z Ruska se odhlásil. 

Vydavatelství Oftis Ústí nad Orlicí v čele s panem Kábrtem
vydalo v roce 2012 jen 1 CM s námětem Skautingu. 1 CM
vydal nám již známý Ivan Vápenka, a to s námětem
cestovatele Elstnera. Sadu pohlednic pro tvorbu CM vydala
agentura Progres partners advertising u příležitosti veletrhu
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Sběratel. Jednalo se o pohlednice s motivy historických
vozů autora Zapadlíka. Naše sekce vydala 7 CM (Jiří Trnka,
Moudrost, J.G. Mendel, Zlatá bula sicilská, Dolní Vidim,
Bušanovice a sv. Václav), Postfila vydala tradiční CM k
emisi Pěstitelství – krása orchidejí. Pohlednice byly opět ve
volném prodeji, známky byly oraženy příležitostným
razítkem. Ostatní CM byly vytvořeny individuálně našimi
členy. 

Mám-li tedy shrnout výsledky uplynulého roku, kon-
statuji vzestup díky nárůstu členů, úspěchů na filate -
listických výstavách a spuštění internetového blogu. 

V tomto nastoleném trendu bychom rádi pokračovali na-
dále. Nepodařilo se spustit internetové stránky o čes ké
maximafilatelii, tento úkol se přesouvá do roku 2013. 

Noví zájemci o sbírání a tvorbu CM, se mohou přihlásit
u vedou cího sekce Josefa Fronce (fronc@cbox.cz).

Na podzim roku 1937 svolali dva zanícení filatelisté –
holič Matěj Šindler a inspektor ČSD Josef Pilař – schůzku
zájemců o poštovní známky, na kterou přišlo osmnáct
sběratelů. Usnesli se založit Klub českých filatelistů v Telči.
Stalo se tak 5. listopadu 1937.

Prvním předsedou byl zvolen Dr. Emil Pavelka. Klub
působí od této doby bez přerušení, a to i přes persekuci
v době okupace, kdy bylo umučeno několik jeho členů a
funkcionářů.

K 75. výročí založení klubu byla uspořádána propagační
výstavka ve vstupní hale městské radnice - od 3. 10. 2012
do konce měsíce. Pošta Telč používala po jeden měsíc pří-
ležitostnou nálepku APOST - 75 LET KF Telč. Klub
uspořádal v minulosti tři propagační výstavy, a to v letech
1987, 2008 a přeshraniční výstavu v roce 2011. Má vedenu
klubovou kroniku, před dokončením je Filatelistická mapa.
O činnosti klubu jsou občané města informováni v Telč-
ských listech a krajském tisku.

Ing. Bohuslav Makovička, předseda KF 06-29 Telč

75 LET Klubu filatelistů 06-29 Telč

NAPSALI NÁM A RŮZNÉ
Vážený pane šéfredaktore, vydané INFORMACE SČF

číslo 3/2012 obsahují mnoho důležitých informací, které
ovlivní řadu vystavovatelů. Směrnice pro hodnocení třídy
Otevřené filatelie (FIP) v překladu pana Ing. Vaníčka (str. 6
a 7) byla dlouho očekávána a ukončila období experimen -
tální Otevřené třídy. Z rozboru obsahu Otevřené filatelie
mohu učinit závěr, že se principy Otevřené třídy dramaticky
nezměnily a jsou pro nás, kteří jsme v této třídě vystavovali,
přijatelné. Hodnocení je konkrétně pro mne lepší, protože
akcentuje více Znalosti a výzkum na úkor bodů, které se
dříve přidělovaly Názvu; Plánu a jeho rozvíjení. 

To, co mne překvapilo, bylo konstatování pana J. Cacky
v posledním odstavci jeho článku na str. 5 Informací. Po -
dle něho „se do Otevřené filatelie nepromítne dosavadní
získané hodnocení a bude tudíž učiněna ‘tlustá čára’ mezi
experimentální Otevřenou třídou a třídou Otevřené filatelie.
Všechny exponáty Otevřené filatelie se tedy budou muset
podrobit nové kvalifikaci.“ A já doplňuji: „… a ztrácet již vy-
naložené úsilí a další léta, kterými člověk kolem sedm-
desátky nemůže mrhat, a platit za to další tisíce korun při
našem třístupňovém výstavním systému.“

Při přechodu Jednorámových exponátů z experimen tál -
ního postavení do regulérní třídy se v naší příslušné Směr -
nici objevil bod „5.1. Získané kvalifikace exponátů a zá-
počtové lhůty, dosažené před nabytím účinnosti této
směrnice, zůstávají v platnosti a nemění se.“ V čem je nyní
situace jiná - ve změně názvu z Otevřené třídy na Otevřenou
filatelii to určitě není, principy a obsah zůstaly stejné. Volně
citovaný příměr ze Shakespearova Hamleta praví: „Co na
jméně, růže bude vonět stejně i když jinak nazvána bude“.

Zajímaly by mě odpovědi na následující otázky:
1. Zda ten princip „tlusté čáry“ a ztráty hodnocení je za-
kotven v dokumentech FIP, nebo je to již SČF schválený náš
princip pro novou Směrnici, nebo je to jen názor J. Cacky?
2. Kdy naše prováděcí směrnice SČF pro Otevřenou filatelii
bude vydána, kdy vstoupí v platnost a zda projde pří-
padným připomínkovým řízením v klubech, protože jejich
členy to zajímá a ovlivní to jejich budoucí činnost? Děkuji!

Ing. Emanuel Lukeš, člen KF 03 - 13 Plzeň
Odpověď Víta Vaníčka kolegovi Lukešovi:
1) Ztráta hodnocení. O žádné ztrátě hodnocení nelze

mluvit. Předchozí exponáty v otevřené třídě byly hod -

noceny na různých výstavách podle různých pravidel –
např. někde byly hodnoceny veřejností/návštěvníky, ne-
používaly se body a kriteria podle Směrnice FIP pro
hodnocení (protože doposud neexistovala), atd.
V každém případě teprve pravidla schválená 24. 6.
2012 stanovují jasná pravidla (např. 20 bodů pro
filatelistické znalosti a 15 bodů pro nefilatelistické
znalosti v kriterii Znalosti a výzkum), nebo, že ne-
filatelistické materiály musí být originály, atd.

2) Začlenění nové soutěžní třídy do výstavního řádu
SČF bude provedeno v 1. pololetí 2013 s tím, že jako i u
jiných soutěžních výstavních tříd bude záležet na orga -
nizačním výboru konkrétní výstavy, zda třídu Ote vřené
filatelie na příslušné výstavě vyhlásí, či nikoliv.
Platnost nastane okamžitě po odsouhlasení předsednic-
tvem SČF. Jelikož výstavní řád SČF je (a musí být, pakliže
chtějí být naše exponáty hodnoceny na mezinárodních
výstavách podle směrnic FIP) kompatibilní s výstavním
řádem FIP, připomínková řízení v klubech, jak navrhuje
Ing. Lukeš, jsou v těchto dnech k této normě nadbytečná.
Nicméně věcné připomínky členů SČF směřující ke
zlepšení kterékoliv činnosti SČF jsou vždy vítané.

Celostátní výměnná schůzka v Pardubicích
Klub filatelistů 05-100 Pardubice Vás zve na celostátní

výměnnou schůzku, která se koná v Kulturním domě KD
DUKLA dne 23. 3. 2013 od 6,30 do 11,30 hod. Využijte
možnosti doplnění své sbírky, případně výměny nebo pro-
deje svých přebytků. Kontaktní adresa: M. Voda, Gaga ri -
nova 381, 530 09 Pardubice. Tel. 606 558 870, e-mail:
voda.miroslav@seznam.cz

Termíny dalších schůzek: 25.5., 31.8., 16.11. 2013.
Za KF M. Voda, pověřený organizací akce.

Příspěvky SČF
Omlouváme se KF 06-36 Moravské Budějovice, že se

omylem objevil v Informacích č. 4/2012 mezi neplatiči.
Klub uhradil členské příspěvky včas a v pořádku a může
tak naopak sloužit za příklad. Chyba ovšem vznikla tím, že
klub neuvedl variabilní symbol a nebylo tedy možno platbu
identifikovat. Děkujeme za pochopení.

Sekretariát SČF
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Na počest Otty Hornunga
FILATELISTICKÝ SLAVÍN

Dne 8. ledna 2013 zemřel v Anglii významný česko-
slovenský filatelista, vystavovatel, filatelistický novinář a pu-
blicista, dlouholetý prezident Mezinárodního sdružení
filatelistických novinářů (AIJP) a filatelistický obchodník,
pan Otto  Hornung.

Narodil se 10. září 1920 v Ostravě. Jako devatenáctiletý
mladík po okupaci Československa uprchl do Polska a
přes internaci v Sovětském svazu se dostal se skupinou še-
desáti mužů na Střední východ. Aby mohl vstoupit do naší
zahraniční armády, lehce se „ostaršil“, s našimi vojáky pak
prožil kus své válečné anabáze v Tobruku a v Anglii.  Po
invazi spojenců se dostal do Dunquerku, kde byl v listopadu
1944 raněn. Po vyléčení s naší armádou dorazil zpět do Če-
skoslovenska. Tady se věnoval redakční a novinářské práci,
a to až do roku 1967, kdy s celou rodinou odešel do Velké
Británie. Zde se stal tajemníkem Svazu filatelistických ob-
chodníků a členem filatelistické společnosti Royal Philatelic
Society v Londýně. Byl i členem VIP Clubu de Monte Carlo
a mnoha pracovních a studijních skupin po celém světě.
Intenzivně cestoval po všech významných filatelistických
akcích a výstavách a díky své skvělé jazykové vybavenosti
(mluvil česky, anglicky, německy, polsky, rusky, francouzsky,
rumunsky a maďarsky) přispíval do mnoha filatelistických
časopisů.

Filatelistické znalosti uplatnil ve známé knize Illustrated
Encyclopedia of Stamp Collecting, vydané ARTIA, která
vyšla několikrát anglicky, byla přeložena i do japonštiny (dvě
vydání), dánštiny a němčiny. Bohužel česká verze ne-
existuje, i když na její přípravě začal pracovat ještě v Čes -
koslovensku před svou emigrací v roce 1967 a pak se k
myšlence vrátil ještě počátkem 90. let.

Měl štěstí, že se narodil do „filatelistické rodiny“. Jeho otec
sbíral, odebíral známky Rakouska, takže když celou sbírku
věnoval svému třináctiletému synovi, obsahovala řadu
krásných předválečných vydání rakouské pošty a obsa -
hovala i všechny špičkové série své doby. Po své první emi-
graci, protože se nemohl od sbírky odloučit, si ji Otto nechal
poslat ke svému kamarádovi do Velké Británie. Když se stal
vojákem a viděl kolem sebe bojovat a umírat lidi, rozhodl se,
že sbírku prodá. Jeho přítel, který ji nabídl obchodníkovi ve
Velké Británii, pak za ním poslal 20 liber, což i tehdy byla
velmi nízká cena. Po prožití krušných válečných let, kdy ne -
jen přestál zranění, ale brzy se vyléčil i ze svého prvotního
levicového zaměření, takže byl ve Velké Británii v armádě
považován za „hvězdáře“, se znovu vrátil ke sbírání známek.
Kromě Československa začal sbírat Turecko, zemi, o které
se tehdy filatelisticky mnoho nevědělo. Při našich
opakovaných osobních setkáních v roce 1996, kdy jsem
měl tu čest Otíka, jak jsem mu důvěrně říkal, poznat na
světové filatelistické výstavě v Seville, jsem se od něj do-
zvěděl, jak se sbíráním Turecka začal. Přítel jeho otce Ernest
Hausner byl majitelem malé továrny na rybí konzervy.
Jednou za ním přišel s tím, že ví, že Otík sbírá známky, a aby
mu rozprodal obálku naditou ústřižky balíkových průvodek
s tureckými známkami. Tehdy se Otík zhrozil a pravil, že není
možné tyto ústřižky prodat. Nejprve že musí známky vy-
koupat a zbavit je podkladových papírů. Což provedl, a jak
sám řekl, byl to největší hřích jeho filatelistického života.
Přesto většinu známek prodal, a zbylé mu pan Hausner
věnoval, a tak začal sbírat právě Turecko, o které se v té
době zajímal jen málokdo. I když v Čechách byla jistá
tradice sbírání tureckých známek, a to díky Adolfu

Passerovi, našemu největšímu sběrateli tureckých známek
před 2. světovou válkou. Sbírku měl uloženu v 80 albech,
vázaných v červené safiánové kůži. Jeho „štěstím“ bylo, že
zemřel v roce 1939 ve svém bytě v Kaprově ulici v Praze. Byl
totiž Žid a unikl tak jisté smrti v nacistických vyhlazovacích
táborech. Celá jeho sbírka byla zabavena a po válce se
rodině vrátila jen polovina alb. Kam zmizel zbytek, se nikdy
nedozvěděli. Nejlepší části se pak podařilo členům rodiny
propašovat do zahraničí, kde se staly základem tří nej-
větších poválečných sbírek Turecka. I tak zde zbylo ještě
hodně materiálu – zásobníky, výběrové sešitky a mnoho do-
pisů. K nim se pak částečně dostal právě Otto Hornung,
který je od rodiny odkoupil. Vytváření sbírky Osmanské
říše zintenzivnil po příchodu do Velké Británie. 

Ještě za pobytu v Československu vystavoval v roce
1958, v zahraničí pak v roce 1958 v Palermu a v roce 1960
ve Velké Británii; na těchto výstavách získal bronzovou
medaili. První zlatou získal na výstavě Capex ́ 78 v Torontu.
Na první velkou zlatou medaili čekal až do světové výstavy
v Dillí v roce 1989; tento zisk pak potvrdil na dalších vý-
stavách na Novém Zélandu, v Londýně, v Tokiu 1991 a v
Granadě 1992.  Potom již vystavoval pouze v čestné třídě
FIP, Velkou cenu (Grand Prix) však ke svému zklamání
nikdy nezískal. Jeho sbírka byla ještě vystavena v Čestné
třídě v roce 1999 v Bulharsku, poté svůj exponát Osmanské
říše 1993 prodal na aukci firmy Corinphila v Curychu. Na
filatelii však nezanevřel, budoval exponát Městské pošty v
Istanbulu a pustil se do tvorby sbírky Podkarpatské Rusi. I
za tyto exponáty získal řadu medailí na světových výstavách.
Podkarpatskou Rus můžeme vidět na našem Exponetu.

Nebyl však jen sběratelem, důležitou byla i práce
filatelistického novináře. Byl jedním ze zakládajících členů
Mezinárodního sdružení filatelistických novinářů (AIJP) na
setkání 46 hostů z 16 zemí 19. srpna 1962, během první
Světové výstavy poštovních známek Praga 1962, na němž
byl zvolen pokladníkem. Na základě příspěvků byly pak
zprávy AIJP tištěny v Československu, ale později bylo
konto na příkaz ministerstva zahraničních věcí zablokováno
a peníze nemohly být vyčerpány. Souviselo to, jak mi Otto
sdělil, nejspíše s jeho emigrací v roce 1967 do Velké
Británie. Konto bylo uvolněno teprve v roce 1989. V letech
1990 – 2003 byl Otto zvolen prezidentem AIJP, pro vysoký
věk ve svých 83 letech z funkce odstoupil.

Osobně jsem Otíka poznal v Seville a dá se říci, že jsme
se velmi spřátelili, nejen na základě našich filatelistických zá-
lib, ale i díky mé profesi, kdy jsem mu jako ortoped radil
podstoupit operaci artrózy kyčelního kloubu. Po provedené
operaci v Londýně jsem mu pak zařizoval doléčovací pobyt
v Lázních Třeboň. Při jeho věku jsem obdivoval vitalitu ne -
jen v oblasti filatelie, ale i zájem o vše, co se života v naší
republice týkalo. Díky péči své druhé manželky, kterou si
vzal po smrti své první české manželky, bylo o něj skvěle
pečováno, takže dlouhou dobu nebylo vidět na jeho
aktivitách poměrně pokročilý věk. V posledních letech však
již tolik necestoval, právě pro své potíže s pohybovým
aparátem, byl však dále aktivní při psaní článků a studií.

Vyprávění jeho životních zážitků by vydalo na menší
knihu. Bohužel ji nikdy nenapsal. Tak nám nezbývá, než
dnešním nekrologem připomenout tuto významnou po-
stavu československé i světové filatelie. Otíku, budiž Ti
země lehká!

MUDr. Bedřich Helm, člen předsednictva SČF
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MLÁDEŽNICKÁ FILATELIE

I když na Valné hromadě byl můj příspěvek, který se
částečně zabýval i problematikou členské základny, přijat
s porozuměním, rozpracování zde navržených možností
do konkrétní podoby jaksi vázne. Dovolil jsem si proto pře-
ložit do češtiny úvodní slovo šéfredaktora německého
filatelistického časopisu DBZ z 23. 9. 2011, který se této
problematiky rovněž dotknul. Na Valné hromadě jsem
upozornil na nutnost změny přístupu k tzv. mládežnické
filatelii s ohledem na vývoj jiných možností realizace, které
jsou dnešním mladým lidem nabízeny. V žádném případě
nechci, aby přiložený příspěvek vyzněl jako doporučení na
případná zrušení kroužků mladých filatelistů. Spíše se do-
mnívám, že při snaze o udržování členské základny by-
chom se neměli upírat pouze jedním směrem, ale měli by-
chom, jak rádi říkají politici, hledat ve všech částech
spektra. Tj. jak mezi mládeží do 18 let, tak i mezi seniory.

„Okruh vyvolených
Kdo si čas od času prohlíží staré publikace nebo

slavnostní dokumenty spolků a pracovních skupin, tak
naráží na zajímavý fenomén. Fotografie, pořízené již před
30, 50 a více lety ukazují především starší pány. Převládá
šedá barva a to nejen z důvodů pro tehdy široce rozšířenou
černo-bílou fotografickou techniku. Mladší filatelisty je vidět
jen velmi zřídka. Vše toto má jednoduchý důvod.

V 15, 20 letech začíná krutá realita života. Jedni se za-
čínají učit řemeslu, jiní se připravují na maturitu a další
studium. Pro koníčky tak zbývá málo nebo dokonce žádný
čas. Teprve poté, co se zástupci mladší genera ce etablují
ve svých profesích a poté, co založí rodiny, začínají se

ohlížet po účelném využití volného času. Pokud je filatelie
na seznamu možných zájmů, má i dobrou šanci, aby se do-
stala do okruhu vyvolených.

Karl Louis, jednatel aukčního domu Corinphila, jed nou na-
kreslil zajímavý diagram. Vodorovná osa znázorňovala stáří
sběratelů a svislá osa představovala počet sběratelů. Při-
bližně do věku 15 let bylo sběratelů poměrně hodně. Poté
křivka prudce klesala a u věku kolem 30 let dosáhla svého
minima co do počtu. Teprve po třicítce se křivka nepatrně
zvedla. Předchozí maxi mum sice již nikdy nedosáhla, ale
přesto vykazovala přibližně do věku 50, 55 let stoupající
počet sběratelů. Poté si přibližně po dobu 15 let zachovávala
svoji úroveň a následně z přirozených důvodů opět klesala.

Podobné rozdělení znám i z jiné oblasti a to ze želez -
ničního modelářství. I zde odnášejí mnozí v 15, 20 letech
svo je poklady někam na půdu. Mnozí je prodají či na ně
zcela zapomenou, jiní se ale ke svému koníčku z mládí
později vrátí. Na fotografiích jsou vidět, tak jako v případě
filatelie, především starší lidé.

Bund Deutscher Eisenbahnfreunde (Spolek němec kých
přátel železnic) tento vývoj pochopil a reagoval na něj.
Namísto pracovní skupiny ‘Mládež’ zřídil pracovní skupinu
‘Podpora dorostu’. ‘Za dorost považujeme i ty, kteří si po
mnoha letech chtějí splnit svůj dětský sen a rovněž ty, kteří
se s tématem železnice již někdy v minulosti setkali’,
upřesnil spolek. Jde o postup, ukazu jí cí směr.“

Torsten Berndt, vedoucí redakce, Deutsche Brief mar ken-
Zeitung, Nr. 20, str. 5.

Se souhlasem autora přeložil Ing. Julius Cacka.

Problematika členské základny – další zrnko do diskuze

Nemáme to lehké
Kroužek mladých filatelistů (KMF) vedu ve Znojmě již

šesta třicet let. Mohu tedy posoudit, jaké jsou změny v naší
společnosti. Dříve si při náboru nových členů v Domě
dětí a mládeže (DDM) každý z rodičů okamžitě vzpomněl,
že ještě teď má doma zásobníček se znám kami, které
kdysi také rád sbíral. V té době nebyla o nejmladší fila -
telisty nouze. V posledních letech jsem však s hrůzou
zjistil, že nastoupila generace rodičů, kteří vůbec nevědí,
co to filatelie je. No a děti to samé, pochopitelně. Potom
mi nezbývá než jim to pracně vysvětlit. Možná se pak, při
troše štěstí, jedno z dvaceti dětí do KMF přihlásí. Po-
pravdě řečeno, žádná sláva. Letos se mi podařilo, po
náboru v DDM a na jedné škole, získat jednoho nového
mládežníka z dvaceti „zájemců“. Na moji třídenní snahu,
bohužel, dosti žalostný výsledek. 

A jen pro dokreslení: s tímto novým mládežníkem (10 let)
jsem při jedné schůzce probíral i perfiny. Při následující
schůzce jsem chtěl zjistit, co si zapamatoval. Ukázal jsem
mu známku s perfinem a zeptal se, jak se tomuto děrování
v obrazu známky říká. Dumal, dumal, ale nevzpomněl si.
Tak jsem mu chtěl pomoci a řekl jsem mu první tři
písmena: „per“. V tu chvíli nezaváhal a vyhrkl: „PERVITIN!“.
Úsměvné, ale zároveň i trochu smutné.

Stanislav Dušek,
vedoucí KMF 56-83 Fero Horniaka, Znojmo.

Plenární schůze komise mládeže
V sobotu 19. ledna 2012 se v Praze ve středisku SČF

uskutečnila 34. plenární schůze komise mládeže SČF.
Zúčastnili se jí zástupci ze všech oblastí a jako host také
tajemník SČF J. Maleček.

Schůzi zahájil a řídil předseda KM Zdeněk Töpfer. V
úvodním slově shrnul a zhodnotil události loňského roku
a informoval o tom, které akce čekají KM letos a v dalších
letech.

Vrcholnou akcí roku 2012 bylo finále filatelistické olym -
piády, které proběhlo v České Skalici a které se opět velice
vydařilo. Dobré výsledky získali naši mladí vystavovatelé
také na výstavách různých stupňů. V soutěži aktivity oblastí
zvítězila Jižní Morava, na druhém místě byly Jižní a Západní
Čechy a na třetím místě skončily Východní Čechy. Finále
letošního ročníku filatelistické olympiády se uskuteční v
červnu v Brně.

Schůze pobíhala v aktivní a živé atmosféře, do diskuse
se zapojili prakticky všichni přítomní. Nejvíce se diskutovalo
o tom, jak získat nové mladé filatelisty. Vedoucí kroužků
např. dělají nábor ve školách, ale s nepříliš velkým úspě-
chem. K propagaci na školách by také mohly pomoci
informace v Učitelských novinách, kde máme možnost
nabídnout články. Stále však narážíme na to, že dnešní mlá -
dež dává přednost „akčnějším“ činnostem, než je sbě ra tel -
ství.         RNDr. Zdeněk Töpfer, předseda Komise mládeže
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