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Vážení přátelé, členové a členky Svazu českých filatelistů,
nečekaným odchodem Waltra Müllera symbolicky skončila jedna éra v historii našeho

Svazu, ale jistě se mnou budete souhlasit, že samozřejmě neskončil Svaz jako takový. Každý
z minulých předsedů SČF byl jiný, měl jiný přístup k práci, jiný způsob jednání, a podle toho
byl buď zatracován, nebo chválen. Walter Müller vnesl do práce Svazu především nefalšovaně
přátelský přístup, dokázal kolem sebe vytvořit příjemnou atmosféru, v níž byla radost pracovat.
Jeho snahou bylo, abychom v rámci svazu předcházeli konfliktům, které by mohly mít negativní
dopad ve vtazích mezi našimi členy, kluby a odborným společnostmi, i na prezentaci Svazu
na veřejnosti. Osobně si myslím, a uvedl jsem to i v jiném příspěvku v těchto Informacích, že

toto se Waltrovi do značné míry podařilo a Svaz tak díky tomu může po jeho odchodu bez výraznějších otřesů po-
kračovat ve své činnosti.

Filatelie – byť je to „jen“ koníček – není jednoduchá záležitost. Vyžaduje nejen znalosti, ale i trpělivost, neustálé
studium (filatelista, stejně jako lékař, se učí po celý život), preciznost, značný stupeň prozíravosti a jistě i trochu
toho sběratelského štěstí. Je tedy do určité míry pochopitelné, že tyto nároky jsou mnohdy v rozporu s představami
a cíli současné nejmladší generace. To však nemusí znamenat, že z ní nevzejdou filatelisté! Stačí se jen podívat
na fotografie členů filatelistických klubů z meziválečného údobí. Žádné členy pod 30 let věku tam většinou ne-
najdete. A to tehdy nebyl internet, nebyly chytré mobily, počítačové hry a podobně. Na jihozápad a západ od našich
hranic si už filatelistické organizace uvědomily, že udržení či rozšiřování členské základny nelze stavět jenom na
dětech školního věku, ale že je třeba se zaměřovat i na další věkové skupiny, pro které požadavek na znalosti, trpě -
livost či preciznost už není „útokem na jejich životní svobodu“. Proto se cílem působení stává například gene race
mezi 45 a 55 lety. Jde totiž o lidi, kteří většinou už dosáhli ve své profesi kariérního vrcholu a hledají, čím by se
od reagovali, mohli si odpočinout, a přitom zužitkovat vše, čemu se až dosud naučili (jazyky, preciznost, logické
uvažování). A ne každý z nich toto vše vidí v golfu. A část si dokonce vzpomene, že kdysi v dávném mládí sbírali
známky. Je pochopitelné, že tato skupina možných budoucích filatelistů uvažuje i nad tím, aby jimi zvolená „zá-
jmová činnost“ měla případný pozitivní efekt pro rodinu v okamžiku, kdy se jejich dny naplní. Další skupinou, která
by mohla řady filatelistů posílit, jsou důchodci. Zde jde především o to, že jakákoli zájmová činnost, seniory nutí
používat mozek, nutí je k jisté formě disciplíny a společenské komunikace, vede ve svých důsledcích ke zlepšení
kvality jejich běžného života. Nemůžeme pochopitelně čekat, že tato skupina bude hledat modrého Mauritia či pře-
tisk 50/50 Doplatit. Ale filatelie přece není jen shromažďování rarit! Je pochopitelné, že získávání zájemců z obou
výše uvedených skupin pro filatelii není jednoduché a že to klade na příslušné filatelistické organizace a jejich členy
značné nároky. Ale už naše babičky dobře věděly, že bez práce nejsou koláče. A to evidentně platí i ve filatelii.

Náš Svaz čeká v roce 2020, čili ani ne za dva roky, valná hromada, která by měla nasměrovat SČF minimálně
na další pětileté období. Možná se bude někomu zdát, že toto téma se otevírá příliš brzy, ale opak je pravdou.
Před valnou hromadou je před námi řada důležitých úkolů. Pomineme-li výše uvedenou problematiku rozsahu
členské základny SČF, dalším důležitým bodem, který musí valná hromada projednat a případně schválit, je rekon-
strukce vedoucího orgánu SČF, tedy jeho předsednictva. Nyní má SČF a Svaz bulharských filatelistů nejvyšší počet
členů předsednictva v rámci všech evropských filatelistických svazů. Osobně se kloním k názoru, že velikost
předsednictva musí odpovídat velikosti členské základny. V našem případě podle mého názoru tedy jde o zhruba
7 osob. V ta kovém případě totiž každý z jeho členů bude nést zodpovědnost za zcela konkrétní úsek. Zda si pak
z kolegů a přátel někteří členové budoucího předsednictva SČF vytvoří okruh poradců, bude jejich věc. Je po-
chopitelné, že tohle všechno se musí zahrnout do nových Stanov SČF. Začít hledat shodu na jejich znění je pro-
to důležité už nyní. Julius Cacka, tajemník SČF
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150 let české polytechniky a filatelie

Ze života SČF - poznámky šéfredaktora

Filatelistická mapa
Čtenáři, kteří sledují webové stránky Svazu českých filatelistů, vědí, o čem bude řeč. Na-

jdou na nich stejnojmennou rubriku, kladoucí si za cíl zmapovat libovolné místo nebo oblast
naší vlasti pomocí filatelistického materiálu. Propozice o tom, mimo jiné, říkají: „Podstatou pro-
jektu je vytvořit pomocí filatelistického materiálu prezentaci o libovolném místu České repu-
bliky (místo je např. město či obec, kraj, přírodní oblast apod.) Po předložení prezentace bude
tato vložena do mapy ČR a místo bude na mapě zvýrazněno. K libovolnému místu může být
předloženo více prezentací.“ Stránka je vyplněna pečlivě provedenou mapou republiky, čle -
něnou podle okresů. Šest z nich je už vyplněno a po kliknutí na žlutě zvýrazněný okres se pre-
zentace otevře. Zatím ji provedli filatelisté za šesti okresů: Brno, Jilemnice, Pardubice, Plzeň,
Telč a Vysoké Mýto. 

Zajímavý projekt, který z iniciativy SČF zpracoval Ing. Petr Fencl, si rozhodně zaslouží naší pozornosti. Dovoluje
do prezentace vhodně začlenit i poštovní a filatelistickou historii v daném místě. Navíc prezentovaný „miniexponát“
nemusí být dílem jednotlivce, ale na tvorbě se může podílet náměty i filatelistickým materiálem více členů klubu. Oživí
se členské schůzky. Jisté je, že v každém klubu jsou mezi členy doslova poklady z daného regionu, z jeho poštovní
historie i z vlastní klubové činnosti. Za sto let české známkové tvorby se na poštovní známky dostala krajina, ar-
chitektura, osobnosti a rodáci, živá i neživá příroda snad ze všech koutů naší vlasti. Stojí určitě zato znovu rozkliknout
uvedenou svazovou stránku, seznámit se s propozicemi i s její dosavadní náplní a doplnit další místa na Filatelistické
mapě. Josef ŠOLC, šéfredaktor INFORMACÍ SČF, jos.solc@email.cz

π Tajemník SČF Julius Cacka se 20. února 2019 zú -
čast nil v Bratislavě oslav 20. výročí letu prvního sloven-
ského kosmonauta. Odborná společnost KOSMOS
dodala k vystavení filatelistické materiály, věnované
tomuto kosmickému letu.
π Celostátní kolo Filatelistické olympiády mládeže se
uskuteční v Praze ve dnech 7. – 8. června 2019. O jeho
průběhu nás budou informovat členové na redakční
rady a současně členové Komise mládeže SČF pánové
Zdeněk Töpfer a Rudolf Schindler.
π Na uvolněné místo člena Komise pro výtvarnou
úroveň českých poštovní ch známek, pracující při Če-
ské poště, s. p., byl předsednictvem SČF navržen člen
naší redakční rady pan JUDr. Ing. František Beneš.
Byla vzata v úvahu jeho zasvěcená publikační činnost
k této problematice na stránkách FILATELIE, pro-
kazující odbornost a znalosti. Funkce nám dává
možnost bezprostředního přenosu vašich konstruk -
tivních připomínek přímo k vydavateli. Využijte této
možnosti a pomozte i vy ke kráse našich poštovních
cenin svými postřehy a připomínkami. Ještě pozna -
menávám, že se jedná o funkci čestnou, tedy neho -
norovanou.
π V polární sekci je významným  sběratelem Jiří Kraus
z Liberce. Dva exponáty vystavoval na výstavě PRAGA
2018 (volná třída). Dosáhl vynikajícího ocenění; ostatně
nebylo to poprvé. Již jako prvovystavovatel byl úspěš -
ný v roce 2015 na výstavě v Monaku. Jeho sbírka
obsahuje velmi cenné dokumenty, jako je Amundsenův
dopis nebo dopisy a pohlednice z prvních polárních
objevů 20. století. Nechybí ani několik dopisů Dr.
Václava Vojtěcha a dalších českých polárníků. Pro za-
jímavost uveďme jeho letošní účast na výstavách:
Westpex 2019 v San Francisku, Stockholmia 2019,
Wuhan 2019 a nyní bude i vystavovat na výstavě Libe -
rec 2019. Nyní odlétá do San Franciska, kde se setká
se svými polárními přáteli, jako jsou Hal Vogel, Serge
Kahn a další. Na programu je dojednání výstavy „Salon
Polární filatelie“, které se konají každé 3 roky. Nejbližší
se uskuteční v roce 2020 v Německu. 

π Rok 2018 byl pro naši filatelii úspěšný až do posled -
ního měsíce. V něm totiž obdržel první český filatelista
nejvyšší slovenské ocenění: „Rada Zväzu slovenských
filatelistov udeluje PaedDr. Josefovi ŠOLCOVI zlatý
Čestný odznak Zväzu slovenských filatelistov za
dlhoročnú obetavú prácu v prospech Zväzu sloven-
ských filatelistov. Bratislava 1.12.1018“. Tak zní text
dip lomu, který na oslavě úspěchů tvůrců slovenských
poštovních zámek v historickém sále hlavní bratislav-
ské pošty převzal vyznamenaný z rukou předsedy
Miroslava Ňaršíka. Spolupráce začala již v roce 1965,
kdy hodonínský klub pomáhal při realizaci první fila -
telistické výstavy v Holíči. „Nesmírně si tohoto gesta
vážím a chápu jej jako uznání pro celou českou filatelii“,
komentoval převzetí vyznamenaný, v současnosti i
člen výboru KF 52-13 Holíč v okrese Senica. 

Josef ŠOLC, šéfredaktor INFORMACÍ SČF

Dne 18. dubna 2019 uplynulo 150 let od vzniku
samostatné české polytechniky. Toho dne v roce 1869
podepsal císař František Josef I. dokument, ve kterém
oznamuje rozdělení dvojjazyčného pražského Poly -
tech nického ústavu Království českého na dvě zcela
samostatné jednojazyčné vysoké školy, a to na Český
polytechnický ústav Království českého a na německý
Deutsches polytechnisches Institut des Königreiches
Böhmen. Císař tímto dokumentem potvrdil usnesení
zemského sněmu, které mu nezávisle na sobě před -
nesli v listopadu 1868 ministr školství a ministr vnitra.
K tomuto výročí byla ve čtvrtek 18. 4. 2019 zřízena v
historické budově v Husově ulici č. 240/5 v Praze 1,
kde tehdy sídlila pražská polytechnika, dnes Ústav
technické a experimentální fyziky ČVUT, příležitostná
poštovní přepážka, na které pracovnice České pošty
orážely korespondenci ručním příležitostným razítkem
s textem Český polytechnický ústav Království čes -
kého, 150, Praha 1. Při této příležitosti bylo možné za-
koupit pamětní list, připravený k tomuto výročí Českou
poš tou, s.p.          Zdeněk Janout, předseda KF 00-42 
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Usnesení 12. schůze předsednictva SČF,
konané v sobotu 23. března 2019 v Domě filatelie, Klimentská 6, Praha 1

Přítomni: F. Beneš, Cacka, Chudoba, Kunc, Musil,
Müller, Münzberger, Okáč, Svoboda, Šolc, Vaníček.

Omluveni: Fencl, Helm, Maleček, Töpfer.
Hosté: V. Beneš, Schindler (oba za RK SČF).
Služba sekretariátu: Hanzlová.
Předsednictvo SČF schválilo:
1. návrhovou komisi – Okáč (předseda), Chudoba a

Musil, a ověřovatele zápisu – Beneš F. a Cacka;
2. program schůze podle pozvánky; 
3. členský příspěvek na rok 2019 pro fyzické osoby ve

výši 250 Kč, pro právnické osoby bude stanoven
později;

4. zapsání V. Vaníčka, předsedy OV Světové výstavy
poštovních známek PRAGA 2018, do Knihy cti SČF,
a to za úspěšnou přípravu a průběh výstavy;

5. návrhy na vyznamenání SČF dle přiloženého sez-
namu (na str. 4 Informací SČF, pozn. red.);

6. materiál V. Vaníčka „Zastoupení SČF na mezinárod-
ních akcích“, včetně jmenování národních komisařů;

7. F. Beneše jako předsedu komise pro úpravu stanov
SČF a přípravu valné hromady SČF v roce 2020;

8. plán práce P-SČF na rok 2019 upravený podle
vznesených připomínek;

9. zřízení experimentální výstavní třídy pohlednic.
Předsednictvo SČF vzalo na vědomí:
1. informace členů předsednictva o jejich činnosti za

období od 9. 12. 2018 do 22. 3. 2019;
2. informaci tajemníka o splnění úkolů z jednání P-SČF

dne 8. 12. 2018;
3. informaci tajemníka SČF o schválení rozpočtu na rok

2019 hlasováním per rollam;

4. informaci o průběhu přípravy výstavy LIBEREC 2019;
5. informaci o jednání s Klubem sběratelů kuriozit –

pohlednic;
6. zprávu předsedy revizní komise.
Předsednictvo SČF pověřilo:
1. F. Beneše zajištěním prostor pro konání valné hro-

mady v roce 2020;
2. V. Svobodu zjištěním možnosti tisku nových

průkazek SČF.
Předsednictvo SČF ukládá:
1. KF 06-10 Žďár nad Sázavou uhradit částku 45.400

Kč na účet SČF jako vyrovnání vyúčtování výstavy
Žďár 2016, a to do 30. 4. 2019;

2. předsedovi komise jurymanů aktualizovat seznam
jejích členů, a to do 30. 4. 2019;

3. předsedovi a tajemníkovi zařadit do programu
jednání předsednictva SČF dne 7. 12. 2019 bod
věnovaný stavu komise mládeže;

4. V. Svobodovi a J. Šolcovi uveřejnit v informacích
SČF skeny obsahu čestných knih SČF;

5. tajemníkovi SČF prověřit pojištění osob svázaných s
činností pro SČF.

Předsednictvo SČF žádá:
1. jednotlivé KF a OS, aby poskytly aktualizované in-

formace o své činnosti pro uveřejnění na webu SČF,
včetně případného odkazu na jejich webové stránky.

Příští schůze předsednictva SČF se uskuteční v sobotu
22. 6. 2019 od 9,30 hod. v zasedací místnosti Domu
filatelie, Praha 1, Klimentská 6. 
Zapsali: Okáč a Musil.
Ověřili: F. Beneš a Cacka.

Jak pojistit výstavní exponáty?
Jedním ze základních zájmů vystavovatelů všech stupňů

by měla být bezpečnost jejich exponátu. Jde o to, že
nikdy nelze předem odhadnout, zda se něco nepředví da -
ného nestane. Současně by si i národní komisaři měli
uvědomit, že pokud převážejí nepojištěný exponát, vysta -
vují se riziku, že v případě mimořádné události nesou oni
plnou zodpovědnost. Exponát totiž k dopravě tam i zpět
převzali. Totéž platí pro organizační výbory výstav v tuzem-
sku. Pokud převezme výstavní výbor exponát, který není
pro danou výstavu pojištěn, tak nese plnou zodpovědnost
za náhradu případné škody. Takže prohlášení některých
vystavovatelů typu „na domácí výstavy nepojišťuji, tady se
nemůže nic stát“ by měl organizační výbor sice vyslech -
nout, ale nerespektovat.

SČF, z.s. má pro tento případ, tj. pojištění exponátů na
výstavách doma i v zahraničí, uzavřenu smlouvu s přísluš -
nou pojišťovnou. Tato smlouva umožňuje bezproblémové
pojištění exponátů až do výše 100 mil. Kč. Pro rok 2019
platí tyto poplatky za pojištění exponátu:
Trvání pojištění        Evropa (včetně ČR)
do 14 dnů (nejběžnější)……………………….... 1,4 promile 
do 21 dnů ……………………………………....  2,2 promile
do 30 dnů ………………….…………………… 2,9 promile

Zbytek světa
do 14 dnů (nejběžnější)………...….………….. 1,87 promile 
do 21 dnů ………………………….………….. 2,80 promile 
do 30 dnů ……………………………………... 3,80 promile

Pojistné se počítá vždy z celkové ceny exponátu.
Osobně se domnívám, že výše uvedené sazby jsou

natolik nízké, že se to víc než vyplatí. Např. při hodnotě
exponátu 1.000.000 Kč je pojistka po Evropě 1.400 Kč, tj.
cena, která je nižší, než poplatky za výstavní rámy. Takže
pokud se vystavovatel rozhodne využít výše nabí zenou
možnost, musí udělat pouze následující:
- požádat sekretariát SČF o pojištění exponátu na danou

výstavu;
- při žádosti uvést jméno vystavovatele, název exponátu

a jeho cenu v Kč;
- předat sekretariátu SČF sken exponátu (požaduje

pojišťovna pro případ možné pojistné události) - je to
možné předat buď e-mailem, anebo prostřednictvím
„úschovny“ na internetu;

- žádost o pojištění musí být předána sekretariátu SČF
nejpozději týden před výstavou či odjezdem národního
komisaře;

- sekretariát zařídí vše potřebné, vystavovateli současně
sdělí výši pojistného poplatku, číslo bankovního účtu a
variabilní symbol pro bankovní převod.
Potvrzení o pojištění exponátu obdrží sekretariát SČF

většinou do 24 hodin. Pokud tedy vystavovatelé potřebují
pro svůj klid kopii potvrzení o pojištění, mohou ji bez pro -
blémů od sekretariátu SČF dostat ještě před tím, než
jejich exponát zamíří na danou výstavu.

Julius Cacka, tajemník SČF, z.s.
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Jak to dělají jinde?

Již v roce 1992 uvedla FEPA ve své studii o stavu filatelie
v evropských zemích, že aktivita jednotlivých filatelistic -
kých organizací a spolků do značné míry závisí na aktivitě
jejich vedoucích funkcionářů. Toto obecné konstatování
plně platí o znovuobnovené Odborné společnosti FAUNA-
FLORA. Tato OS ještě neoslavila ani rok svého nového
života, ale po stránce filatelistické je již vidět.

Zajímavou myšlenkou, která by mohla jistě inspirovat i
další OS, je použití reklamního textu na R-nálepkách.
Těchto různých R-nálepek již OS FAUNA-FLORA připravila
celou řadu. Ukázka jedné z nich je na připoje ném obrázku:

totiž o to vyrobit „přítisk“, ale o to, aby takový přítisk měl
hlavu a patu a srozumi telnou formou tak prezentoval
nějakou myšlenku či událost. A to se jim, alespoň dle
mého názoru, prozatím daří. Na následujících obrázcích
jsou dvě ukázky těchto dopisnic, možná zaujmou i ty
sběratele, kteří se oblasti FLORA-FAUNA vůbec nevěnují.

Jistě se mnou budou čtenáři souhlasit, že spolu s
odpovídajícími známkami vznikla velmi zajímavá, a tématu
odpovídající, celistvost.

Letošní první jarní veletrh Sběratel současně ukázal, že
vedení OS FAUNA-FLORA se neomezilo pouze na pro-
pagaci cestou filatelistických dokumentů. Jako jediná OS
při SČF byla zde totiž zastoupena, byť jen malým stolkem.
Dala tak filatelis tickým i nefilatelistickým návštěvníkům
akce na vědomí „jsme tu, musíte s námi počítat a přidejte
se k nám“.  Domnívám se, že tato forma propagace po linii
jednot li vých OS by mohla být ve vztahu k nefilatelistické
ve řej nosti v budoucnu rozhodující pro získávání nových
členů do SČF. Bylo by zajímavé, kdyby svoje zkuše nos ti s
účastí na Sběrateli v tomto směru sdělil i Olympsport,
který se podzimních veletrhů Sběratel zúčastňuje relativně
pravidelně.

Další oblastí, na kterou se obnovená OS FAUNA-FLORA
již od samého počátku zaměřila, jsou přítis ko vé dopisnice.
Je zřejmé, že tak, jako v případě propa gačních R-nálepek,
i zde zřejmě spolupracuje se šikovným grafikem. Nejde

Lze očekávat, že OS FAUNA-FLORA jistě nezůstane
pouze u propagačních R-nálepek a přítiskových dopisnic.
Sběratelé tak mohou s napětím očekávat, kdy se objeví
první příležitostné razítko, inspirované touto OS.

Na závěr mi nezbývá nic jiného, že vedení i členům OS
FAUNA-FLORA popřát vše nejlepší v jejich činnosti a vy-
jádřit přesvědčení, že jim tento počáteční elán vydrží
hodně dlouho. Julius Cacka

P-SČF na své 7. schůzi 16. 9. 2017 schválilo na základě
návrhů z klubů, odborných společností a dal ších org. jed -
notek udělení vyznamenání následujícím členům za jejich
vynikající práci a přínos pro českou organi zo vanou filatelii:
Děkovný dopis předsedy SČF

Milan Řezníček, KF 07-018 Přerov.
Čestné uznání SČF za rozvoj filatelie

František Duba, KF 06-40 Jihlava.
Čestné uznání SČF – II. stupeň

Josef Fiala, KF 07-018 Přerov;
Josef Červenka, KF 05-100 Pardubice.

P-SČF vyznamenaným blahopřeje, děkuje za vykona -
nou práci a přeje do dalších let hodně radosti z filatelie!

Dne 1. června 2019 bude na SPU Plzeň 02, Chebská 15,
probíhat Den otevřených dveří od 10 do 17 hodin –
komentované prohlídky SPU včetně třídících strojů a
vozidel České pošty, doprovodný program pro děti. K
této příležitosti bude v prodeji (24 Kč) příležitostná do-
pisnice (2.000 ks; z tech nických a provozních důvodů ji ale
na dobírku nezasíláme), používány budou příležitostné
razítko, R-nálepka a nálep ka APOST s textem 20 let SPU
PM 02. Na Den otevřených dveří bude probíhat i výstava
filatelistů z Plzně k historii poštovnictví v Plzeňském kraji
a historii vlakové pošty. Na hlavní vlakové nádraží v Plzni
dorazí historický poštovní vlak, s příležitostným razítkem
a expo zicí. Všechny filatelisty a další zájemce o provoz
pošty a jeho historii srdečně zveme!              S. Sekerová

Vyznamenání udělená předsednictvem SČF Aktualita České pošty
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Světová filatelistická výstava Thailand 2018

Třetí mezinárodní setkání sběratelů perfinů

28. listopadu až 3. prosince se v thajském hlavním měs -
tě Bangkoku uskutečnila další ze světových výstav, které
v roce 2018 proběhly. Ve srovnání s naší speciali zovanou
Světovou výstavou Praga 2018 byla rozsáhlejší a obsa ho -
vala všechny výstavní třídy. Pořádána byla v pátém patře
obrovského obchodního centra Siam Paragon. Výstavní
prostory byly zvoleny dobře, byly přehledné a jejich sou -
čás tí byl i prostor vymezený pro obchodníky a jednotlivé
poštovní správy. Obou se však představilo poměrně málo,
a to především z Asie. 

Za Českou republiku bylo vystaveno 7 exponátů, které
dovezl národní komisař Bedřich Helm. Členem jury byl
místopředseda SČF Vít Vaníček. 

Českou republiku reprezentovaly následující exponáty:
V národní třídě P. Tuček „Siam The Provisional ATT Sur-
charges 1889-99 on Second Issue and its study“ (85 bodů
a velká pozlacená medaile). Ve třídě teritoriální R. Černý
„North Yemen 1926-48“ (80 bodů a pozlacená medaile) a
J. Petřík „Afghánistán 1871-1900“ (88 bodů pozlacená
medaile). Ve třídě jednorámových exponátů T. Amler „1927
4th Postage Due Provisional Issue (Chain breaker) 50/150
h“ (80 bodů). Ve stejné třídě s aerofilatelistickou tematikou
získal B. Helm za svůj exponát „Air Mail of US Army Post
Offices in Czechoslovakia 1945“ 90 bodů. 

Myslím, že naše exponáty byly ohodnoceny přiměřeným
způsobem, i když bych si – po detailní prohlídce a srovnání
s dalšími exponáty stejné tematiky – myslel, že exponáty
Thajska a Afghánistánu měly být hodnoceny přece jen o
něco výše. U Afghánistánu jsem jako národní komisař
musel asistovat při vyjmutí jednoho z listů s dopisem,
který byl sice už opakovaně zkoušen, ale závěr expertní
komise jury Bangkok 2018 byl, že je třeba do další výstavy
tento dopis znovu nechat ověřit, neboť žádný z před-
cházejících znaleckých posudků neuvedl, že dopis je
pravý.

Na palmáre byly předány všem vystavovatelům diplomy
a velmi pěkné medaile, které se lišily barvou podle do-
saženého hodnocení. Palmáre se odehrálo ve stejných
prostorách jako o den dříve propagace světové výstavy
2020, která proběhne ve Wuchanu v Číně. Velko lepá pre-
zentace ukázala tendence, které nyní Čína představuje ne -
jen v oblasti techniky, ale i v oblasti záj mové činnosti,
jako je například právě filatelie. Provázela ji i projekce
krás ného filmu o Wuchanu.

Jako zajímavost uvádím návštěvu thajské princezny
Maha Chakri Sirindhorn, sestry současného krále, která
byla v posledních dnech kritizována právě krá lem, protože
oznámila zájem kandidovat ve volbách za politickou
stranu, což by narušilo mnohaletou politic kou neangažo -
vanost královského rodu. Princezna se dostavila v po-
slední den výstavy za tak rozsáhlých bezpečnostních opa-
tření, že bylo jen velmi obtížné se na prohlídku exponátů
dostat. Její společenské postavení vedlo k čestnému
předsednictví výstavnímu výboru, a tak plnila své povin -
nosti. Všichni přítomní, kteří chtěli prohlídku s princeznou
absolvovat, obdrželi speciální nálepku a všem byla
změřena tělesná teplota, aby se předešlo možnosti infekč -
ní nákazy princezny. Ideální bylo nemít žádné příruční za-
vazadlo kvůli bezpečnostní kontrole, všichni museli stát a
nesměli se k princezně otočit zády. 

V rámci výstavy proběhl i kongres FIP, kterého se
zúčastnili zástupci 86 členských svazů. Kongres byl důležitý
proto, že na něm byl zvolen nový předseda FIP. Stal se jím
australský kandidát Bernard Beston, který obdržel 64 hlasů,
zatímco kandidát z Velké Británie Chris King získal jen 24
hlasů. I toto hlasování prokazuje převahu „východu“ ve
vedení FIP. Viceprezidentem FIP byl zvolen thajský předseda
výstavy Prakob Chirakiti. Na kongre su byly potvrzeny
světové výstavy v červnu 2019, dále v roce 2021 světová vý-
stava 6.-9.5. v Essenu, kde bu dou vystaveny všechny třídy
na 2.800 rámech. Další výstavy by měly proběhnout v
Japonsku a v Jižní Americe. 

A jaký je závěr? Výstava byla dobře zorganizována a
odrážela obrovskou snahu Thajců předvést se v nejlepším
světle, čemuž odpovídala i celková atmosféra v Bangkoku,
kde se mi nestalo, že bych narazil na kyselý obličej nebo
nevlídnost ze strany prodavačů nebo obsluhy. Velký podíl
na úspěchu měl i díky svému přístupu prezident výstavy
Chirakiti, který byl ochoten věnovat se každému z vy-
stavovatelů, když by po něm něco požadoval – a většinou
se mu požadavky podařilo zrealizovat. Počasí bylo příznivé
(35 °C), takže vládla i příjemná atmosféra s možností
střídat klimati zovaný prostor s venkovním. Po stránce
filatelistické byla výstava sice hodně zaměřena na asijské
země, ale rozhodně nezklamala, a díky účasti ve všech
soutěž ních třídách předvedla návštěvníkům celou šíři mož -
ností filatelie. Čeští vystavovatelé uspěli v těžké konku renci
velmi dobře. Bedřich Helm

Ve dnech 12. až 14. dubna 2019 se s odstupem dvou let
uskutečnilo v hotelu Thermal na Slovensku už třetí mezi-
národní setkání českých, slovenských a maďarských
sběratelů perfinů. Zúčastnilo se jej zhruba 25 sběratelů ze
všech tří zemí, včetně předsedy slovenského ZSF M.
Ňaršíka a tajemníka maďarského svazu p. Szücse. Tento-
krát setkání navštívil i rakouský filatelista Horst E. Horin,
který zde zastupoval rakouský časopis Die Briefmarke. A
protože se mu akce líbila, přislíbil, že o ní bude v jejich
časopisu informovat a účast na příštím setkání doporučí i
dalším rakouským sběratelům.

O zdárný průběh akce se zasloužil zejména slovenský
sběratel Otto Piszton, který už téměř rutinně zvládl orga -
nizaci setkání a navíc perfektně tlumočil slovensky, maďar-
sky a dokonce i německy. Akce byla pro všechny užitečná
jak k výměně materiálu, tak zkušeností. Nadto byla i za-
jímavým společenským setkáním. Štúrovo je sice pro čes -

ké sběratele poměrně vzdálené, výhodou je ale dobré
rychlíkové spojení a možnost využít zlevněné jízdné pro se-
niory. Město je známo svými termálními láz němi, a proto
někteří účastníci využili i možnost vykoupat se v blízkém
termálním bazénu. Bez zajímavosti rozhodně není ani
možnost navštívit nedalekou baziliku v maďarské Ostri -
homi (Esztergom), která je v dosahu pěší vycházky po
mostě přes Dunaj. Účastníci setkání se shodli na tom, že
tato setkání mají smysl a snad každý si odnesl nějaký za-
jímavý přírůstek do své sbírky.

Na závěr bylo dohodnuto, že podzimní setkání českých
sběratelů se uskuteční v říjnu v Nepomuku; zajistí jej Pavel
Hauzner, přesný termín bude teprve upřesněn. J. Chudoba
informoval účastníky o připravované pod zimní výstavě v
Liberci, kde bude kromě jiného vysta veno i několik expo -
nátů perfinů. Všichni přítomní byli srdeč ně pozváni na
obě akce. Vladimír Münzberger
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90 let filatelie na Žambersku - pozvánka na výstavu
V letech po vzniku RČS nebyli sběratelé poštovních

zná mek v okrese Žamberk nijak organizováni. Na sbírání
známek se pohlíželo jako na nevinnou zábavu spíše
vhodnou pro dětský věk. Postupně se však vlivem různých
setkávání sběratelů dostávala na vyšší úroveň, kterou bylo
nutno podpořit, zaštítit a dále rozvíjet. Jak píše v I. dílu naší
klubové kroniky pan Jindřich Mahr: „Při mých obchodních
cestách seznámil jsem se s mnohými sběrateli, hlavně v
Žam berku, Jablonném nad Orlicí, … slovo dalo slovo a v
roce 1929 došlo k založení Kroužku neodvislých filatelistů“.

Bylo to volné sdružení, vybíraly se příspěvky a konaly se
výměnné schůzky, ale žádná větší činnost se nevyvíjela.
Vše se změnilo v roce 1930 uspořádáním výstavy poštov -
ních známek, která se konala dva dny v Jablonném nad
Orlicí a dva dny v Žamberku. Výstava byla překvapením
pro celé okolí a sběratelů začalo rapidně přibývat. V roce
1935 se v Žamberku konala ustavující valná hromada,
kdy byl Kroužek neodvislých filatelistů přejmenován na
FILATELISTICKÝ KLUB ORLICE. Toto je stručná historie
počátku sbírání známek na Žambersku a v samotném

Žam berku. Klub se nadále rozrůstal a organizoval mnoho
filatelistických výstav, a to k výročí klubu, nebo k založení
žamberské pošty. Také vychoval mnoho mladých filatelis -
tů, z nichž někteří se dnes podílejí na organizaci a činnosti
klubu, který má v současnosti 36 členů. 

Současný Klub filatelistů KF 05-70 Žamberk má tedy
bohatou historii a nepřerušenou tradici, na kterou chce
navázat výstavou pod názvem 90 let filatelie na Žam -
bersku, která se bude konat v Městském muzeu v Žam -
berku. Výstava připomene historii klubu. Návštěvník uvidí
původní kroniky, sbírky členů klubu, jako např. Olymp-
sport, firemní obálky místních živností a podniků, celist -
vosti dokumentující vývoj žamberských poštovních razítek
a další. 

V den vernisáže v neděli 15. 9. 2019 bude v muzeu od
10. do 17. hod. zřízena poštovní přepážka s příležito-
stným razítkem a R-nálepkou. K zakoupení bude také
obálka a korespondenční lístek s pamětním přítiskem a su-
chou pečetí. Výstava potrvá do 27 října 2019.

Klub filatelistů 05-70 Žamberk

Pestrý filatelistický rok ve Vysokém Mýtě
Minulý rok se členům našeho Klubu filatelistů podařilo

realizovat pestrou paletu akcí. V březnu vystavil Luboš
Sodomka výběr ze své sbírky „Z mého kraje“ ve společen-
ském sále Hamzovy odborné léčebny v Luži. Výstava byla
vhodným doplněním slavnosti u příležitosti představení
nově vydané poštovní známky, příležitostného razítka a
známkového sešitku k 150. výročí narození prof. MUDr.
Hamzy, zakladatele léčebny.

V dubnu proběhla valná hromada, na které zazněla
informace o ukončení novinkové služby (prodej nových
známek ČR a SR) pro členy klubu k 31.12.2018. 

Naši členové vystavovali v červenci na 2. sloven sko-
české filatelistické výstavě v Nitře a dosáhli výborných
výsledků. Václav Šraut za svůj exponát „Albánie 1913-
1944“ obdržel velkou pozlacenou medaili a Petr Fencl za
„Československé stopy ve vesmíru“ zlatou medaili. Tato

národní výstava úspěšně navázala na tradici dvoustran -
ných výstav, kterou jsme započali výstavou uspořádanou
v roce 2011 v našem Regionálním muzeu.

Po prázdninách jsme se připojili k oslavám 100. výročí
založení republiky, a to výstavami v chodbě Městské
knihovny. Luboš Sodomka zde ve dvou výstavkách s vý-
stižným názvem „Naši prezidenti a momenty doby“ před-
stavil mezníky naší historie. Závěrem roku obdrželi Luboš
Sodomka a autor článku děkovný list předsedy SČF za
aktivní činnost ve prospěch filatelie.

A perlička na závěr: vysokomýtský rodák Petr Prušek,
nyní působící v pražském grafickém studiu, se stal auto-
rem poštovní ceniny. Jeho návrh byl vybrán pro tisk do-
pisnice u příležitosti 40. výročí letu Vladimíra Remka. K
tomuto výročí navrhl také příležitostná razítka pro pošty v
Praze a Brně.         Petr Fencl, předseda KF Vysoké Mýto

V tomto slovinském městečku, vzdáleném 25 km seve -
rovýchodně od hlavního města Lublaně, jsme se spolu s
Vítem Vaníčkem zúčastnili školení, které celosvětově pořádá
jurymanská komise FIP. Školení probíhalo v krásných pros -
torách Hotelu Malagrajski Dvor ve dnech 25. – 28.3.2019.

Městečko Kamnik
nebylo pro seminář
vybráno náhodně.
Narodil se tu totiž
prof. Ivan Vavpotič,
autor prvních slovin-
ských známek z ro -
ku 1919, které letos
slaví své stoleté jubi -
leum. Pro sběratele

bohemik může být zajímavé, že Vav potič působil několik let
v Praze, kde studoval malířství, a posléze byl zaměstnán
Alfonsem Muchou v jeho pařížském ateliéru. Během svého
pražského pobytu se umělec seznámil se Sokolem, jehož
se stal nadšeným propagá torem v celé Jugoslávii.

Cílem této vzdělávací akce, organizované FIP, byl odborný
rozvoj filatelistických rozhodčích a seznámení s aktuálními
trendy jurování. Obsah kurzu byl výrazně prakticky za-

měřen; podstatná část byla věnována praktickým cvičením
a reálnému hodnocení existujících exponátů výstavních tříd
tradiční filatelie, poštovní historie, námětové filatelie a celin.
Všichni čeští a slovenští účastníci (Helm, Jankovič, Kunc,
Vaníček) úspěšně absolvovali závěrečné praktické zkoušky
a Svaz českých filatelistů tak patří mezi první členské státy
FIP, jejichž všichni aktivní mezinárodní jurymani získali tuto
vysokou kvalifikaci. Již v loňském roce úspěšné složil tuto
zkoušku J. Sedlák, takže SČF nyní disponuje čtyřmi mezi-
národními jurymany s certifikací „Jury Fellow“.

Našimi školiteli byli Petr McCann z USA a Charles Verge
z Kanady. Jako pozorovatelé FIP byli přítomni předse da
FIP Bernard Beston z Austrálie a Peter Suhadolc ze Slo -
vinska. Školení probíhalo od 9 do 18 hodin s krátkou pře-
stávkou na oběd v pondělí a v úterý, ve středu skončilo v
16 hodin. Slavnostní předání diplomů o absolvování a
speciálního odznaku staršího jurymana proběhlo během
slavnostního večera na lublaňském hradě. Tohoto důleži -
tého semináře se zúčastnili i zájemci z Maďarska, Slo -
vinska, Rakouska, Dánska, Velké Británie, Ruska a Bul -
harska. Školení bylo podnětné a kvalitní. Naši členové ho
absolvovali na vlastní náklady.

Bedřich Helm a Lubor Kunc

Seminář jurymanů FIP v Kamniku, Slovinsko
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Z činnosti klubu Alfonse Muchy od jeho předsedy 

Snad bude užitečné pro inspiraci funkcionářům KF uvést
alespoň několik informací o aktivitách našeho KF 06 – 22
Alfonse Muchy v Brně (dále jen KFAM). Po hektickém
roce 2017, kdy jsme ve spolupráci s různými institucemi
a Českou poštou, s. p. – Pobočkou Jižní Morava (dále jen
ČP), uspořádali doprovodné výstavky a další aktivity: Bota -
nická zahrada MU, Moravské zemské muzeum 200 let –
křest známky a samostatná výstava, 10 let spojového uzlu
ČP, veletržní setkání sběratelů na výstavišti, křest známky
ke století Astronomické společnosti na hvězdárně, 10. vý-
ročí činnosti základny MU v Antarktidě a běžné akce, jsme
si mysleli, že rok 2018 bude méně hektičtější. Ale nebyl!

Trvalými akcemi jsou pravidelné sobotní schůzky, letos
vždy dvakrát do měsíce. První v měsíci je spojena se
schůzkou sběratelů pohlednic Orbis Pictus, při druhé se
koná pravidelná klubová aukce známek. Dvě schůzky jsme
letos rozšířili o výstavky s celostátní působností. 

První nestandardní akcí roku 2018 byla účast na oslavě
zimních olympijských her. Při této příležitosti byla na brněn-
ském výstavišti uspořádána akce k podpoře sportu. Na ní
participovala skupina Olympsport, která uspořádala vý-
stavku exponátů s olympijskou tematikou. KFAM zabezpečil
po dobu 14 dnů informační službu na výstavce. Druhou akcí
byla výstavka s kosmickou tematikou na Hvězdárně a
planetáriu v Brně ke 40. výročí letu prvního českosloven-
ského kosmonauta do vesmíru, a stejné výročí první
kosmické pošty. Další akcí bylo veletržní setkání na brněn-
ském výstavišti. I když jej pořádáme opakovaně každý rok,
letos mělo zvláštní punc. Bylo to naše 13. setkání 13. dubna
v pátek! 

19. května proběhla tak zvaná Muzejní noc. V rámci ní
jsme ve spolupráci s ČP uspořádali oslavu k výročí pošty
Brno 2 (dříve Brünn Bahnhof) - 170 letům poštovního
úřadu a 80 letům současné budovy pošty Brno 2 od ar-
chitekta B. Fuchse. K tomuto jubileu vytvořil Jaroslav
Punčochář návrh razítka. My jsme přispěli výstavkou se
dvěma exponáty. Prvním byly R-nálepky pošty Brno 2 v
historii od J. Hermana, a druhým Historie pošty Brno 2 v
poštovním provozu od J. Punčocháře. Filatelistickou část
doplnil exponát o historii poštovního úřadu ve fotografiích
z fondů České pošty. Ta připravila pamětní list a do půlnoci
byla na výstavce v provozu poštovní přepážka s razítkem,
R-nálepkou a příležitostným APOSTem. Akce, i když pouze
jednodenní, měla u veřejnosti velký úspěch. Zajímavostí je,
že se uskutečnila v prostorách zvaných mezi pošťáky i lai -
ky jako „konírna“. Skutečností je, že sám si jako malý kluk
pamatuji, jak z tehdejší stáje ráno vyváděli pošťáci své
koně a zapřahali je do modrých „balíkových“ vozů. 

Hned poté se konala stěžejní akce klubu. Byli jsme
osloveni jedním z organizátorů oslav 100 let Českoslo -
venska na brněnském výstavišti. Kontaktovala nás skupi -
na, která připravovala expozici o sportu. Někde vyštrachali,
že v roce 1939 se konaly první všecyklistické dny a bylo
teh dy připraveno i příležitostné razítko. Skupina Sportme -
dia oslovila ČP a náš KFAM, jejím cílem bylo uskutečnit na
výstavišti II. všecyklistické dny. Její členové si sami zajistili
bohatý sportovní program a po ČP chtěli příležitostné
razítko a zřízení poštovní přepážky přímo ve výstavních
prostorách. My jsme pak měli zajistit výstavku s tělový-
chovnou tematikou, zaměřenou na cyklistiku a Věru Čás -
lavskou. Výběr exponátů zajistil Olympsport. Aby nedošlo
k poškození filatelistických materiálů, zhotovili jsme kopie
exponátů. Hned vedle výstavních rámů bylo totiž hřiště na
házenou a z druhé strany se bojovalo v kolové, takže

mohlo snadno dojít k jejich poškození. Ale i po více než
třech týdnech zůstala všechna skla celá. Vystaveny byly
exponáty: Věra Čáslavská, Emil Zátopek, kopaná, cy klis -
tika, Olympijské hry a obecné exponáty o sportu. Obsa dily
celkem 15 oboustranných rámů. Nemusím připomínat,
že i instalace takovéto „malé“ výstavky vyžaduje spoustu
energie. Zejména, když nejstaršímu montážníkovi je 84 let!
Zástupci KFAM se zúčastnili i dvou setkání spojených s
touto akcí. První bylo setkání s atletkou Věrou Růžič kovou,
která otevírala výstavu Věry Čáslavské jako její bývalá
kamarádka. Rád jsem jí ukázal naše filatelistické sbírky.
Mimo jiné jsme společně zavzpomínali na její rodiče a
 sestru, se kterými byla naše rodina v přátelském kon -
taktu. Připomenul jsem jí i naše společné setkání na chatě
na brněn ské přehradě v roce 1955. Na to mi se sarkas mem
odpověděla „no, ale to je přece nedávno !!!“. Bohu žel se
nedožila konce roku. Druhým setkáním bylo zahájení II.
všecyklistických dnů. Zde byli přítomni mnozí významní
cyklisté naší historie, jako pánové Pospíšil, Daler a další.
Po téměř čtyřech týdnech akce skončila a my jsme bourali.
Česká pošta k této akci připravila příležitostné razítko,
pamětní list, příležitostnou R- nálepku a On-line APOST. 

Pravidelnou podzimní akcí je návštěva spřáteleného
klubu filatelistů v St. Pöltenu. Čtyřčlenná delegace sedá
brzo ráno do auta a odjíždí do Rakouska. Na jejich velké
burze sledujeme cvrkot. Filatelistická orientace je na
materiál rakouský a německý. Celkově však převažují po-
hlednice, kterých je nepřeberné množství. 

A jelikož už toho bylo v roce 2018 dost, připravili jsme
na letošní leden křest známky k 100. výročí Masarykovy
university v Brně. Bližší přehled o minulých i budoucích
akcích najdete na našem webu www.filabrno.net. 

Zdeněk Okáč, předseda KF 06-22 Alfonse Muchy

Záběr z květnové výstavy ke 100 letům republiky na výstavišti.

Křest známky 100 let Masarykovy university (ředitel JM
pošt Tomáš Křepela, Zdeněk Okáč a prorektorka MU Hana
Svatoňová).
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Klub polské známky a „Syrena“

Už více než 47 let existuje Klub polské známky, jedna z
nejstarších odborných společností Svazu českých filate -
listů. V současné době čítá na 120 členů z České repu-
bliky, Polska, Slovenska, Německa, dokonce z Austrálie a
jiných zemí (v minulosti až 400 členů). Klub uspořádal řadu
filatelistických výstav, například Mezinárodní výstavu poš -
tovních známek ČSSR – PLR Ostrava 1972, Výstavu poš -
tov ních známek Ostrava – Katowice 1978 v Havířově a na
šesti dalších se organizačně podílel, u nás i v Polsku. Pro
své členy připravil řadu odborných seminářů o česko-
slovenských, českých a polských známkách, naposledy v
roce 2013 v Havířově.

Od roku 1981 vydává odborný zpravodaj Syrena, aktuál -
ní vydání má pořadové číslo 284, což hovoří za vše. Na-
jdete v něm články zkušených autorů, zejména členů
Klubu, věnované polským známkám, novinkám a ostatním
tamním filatelistickým materiálům. Zejména články za-
bývající se územím a poštovní historii Těšínského Slezska
a dalších polských území jsou pokladnicí pro sběratele,
kteří se zabývají poštovní historii tohoto regionu.

Velkou zásluhu na činnost Klubu a vydávání zpravodaje
má jeho dlouholetý předseda Jiří Král z Karviné. Je řádným
členem s hlasovacím právem skupiny pro udělení filatelis -
tických „Oskarů“ PRYMUS v Polsku. Sám toto nejvyšší
ocenění Svazu polských filatelistů (PZF) obdržel v roce
2013. Za jeho mimořádné zásluhy o publikaci polské
známky se stal členem Polské akademie filatelie.

Mezi členy Klubu byli a jsou i úspěšní vystavovatelé, na-
příklad Ladislav Ondruška, Jan Kypast, Svatopluk Petr,
Petr Mazoch a polští členové Emil Karzelek a Karol Micza
(oba již bohužel nejsou mezi námi).

V poslední době se na publikační činnosti z poštovní
historie Těšínského Slezska podílejí členově Klubu a
badatelé Jaroslav Tereško a Adrian Junga.

Samozřejmě bychom rádi uvítali mezi členy Klubu další
zájemce jak o jeho činnost, tak o zpravodaj Syrena. Více
informací naleznete na www.syrenacz.tripod.com, dotazy
rádi zodpovíme na syrena@seznam.cz.

Petr Mazoch

Plenární schůze Komise mládeže SČF
Plenární schůze Komise mládeže SČF se konala v

sobotu 2. února 2019 v Praze. Sešli se tu zástupci mládež -
nické filatelie z celé České republiky.

Filatelistická olympiáda mládeže
V loňském roce se Filatelistická olympiáda (FO) konala

na téma 100. výročí vzniku Československa jako součást
oslav výročí naší republiky. Finále proběhlo začátkem
června v Praze v prostorách Raiffeisen stavební spořitelny.
Účastníci FO se sešli již v pátek odpoledne, kdy se usku -
tečnila exkurze do PTC. V sobotu dopoledne pak probíha -
la vlastní soutěž, která zahrnovala jak odborné a filatelis -
tické testy, tak i tvorbu albových listů na téma FO. Prostory
pro soutěž i zázemí byly jako vždy velice dobře připraveny,
celá akce probíhala v příjemném prostředí, zajištěno bylo
i množství cen pro soutěžící. 

Na školní rok 2018/2019 bylo pro olympiádu mládeže
vybráno téma Komunikace. Jde o velice originální a mo -
derní téma. Filatelistického materiálu je dostatek, ale pro
některé vedoucí KMF a děti to bude asi trochu náročnější
na tematické zpracování. Proto byla na pomoc vedoucím
opět vydána velice pěkná příručka s náměty, jak lze téma
zpracovat a připravit pro tvorbu miniexponátů. Zároveň je
zde představen i výběr vhodných známek a ukázky mož -
ného zpracování albových listů.

Výstavy
V současné době stále máme stále větší problém s ne-

dostatkem exponátů. Máme málo exponátů pro výstavy
niž ších stupňů, ale ještě větší je nedostatek kvalitních expo -
nátů, které by bylo možné posílat na zahraniční výstavy. 

Letos na podzim se uskuteční Národní výstava poštov -
ních známek Liberec 2019, která bude zahrnovat výstavu
1. a 3. stupně. Součástí výstavy bude i třída mládeže. Je
to velká příležitost pro mladé sběratele získat potřebnou
kvalifikaci. Je třeba využít této příležitosti a připravit v KMF
nové exponáty.

Vedení komise mládeže se dohodlo, že by bylo velice
potřebné uspořádat opět po delší době celostátní vý-
stavu mladých filatelistů. Zdeněk Okáč nabídl uspořádání
výstavy na jaře příštího roku v Křížové chodbě Nové
radnice v Brně. Výstava by obsahovala všechny tři vý-
stavní stupně, abychom dali všem zájemcům možnost
zvýšit si kvalifikaci. S tím souvisí i skutečnost, že jurymani
pro exponáty mlá deže mají velmi málo příležitostí k
jurování na výstavách. 

V průběhu schůze zaznělo množství názorů a námětů
odrážejících současnou situaci v mládežnické filatelii. Nej-
častějším námětem byly počty dětí v KMF a způsoby, jak
získat nové mladé filatelisty. Stále osvědčenou metodou
jsou návštěvy škol a informování dětí, ale i když tento po-
stup funguje, tak výtěžnost je velice malá. Větší zájem brzdí
finanční požadavky škol a domů dětí a mládeže, ale v po-
slední době i zákon o GDPR. Zkušenosti a způsoby pro-
pagace filatelie jsou různé. Někde se osvědčily propagační
výstavky, jinde spolupráce s městem a publikování v míst -

ním periodiku (např. Brandýské listy). Další možností je
spolupráce s jinými společenskými organizacemi, např. s
Českým rybářským svazem. 

Všichni se shodují v tom, že základní formy práce, jako
je Filatelistická olympiáda mládeže a účast na výstavách,
je nutné zachovat.

Zazněly i pozvánky a informace o připravovaných filate -
listických akcích, jako např. známka k výročí Hanzelky a
Zikmunda – oslava ve Zlíně k 100. narozeninám M. Zik -
munda, Veletržní setkání u příležitosti 100 let 1. českého
filatelistického klubu v Brně, setkání s Vladimírem Remkem
na hvězdárně v Brně – 1. kosmická pošta, nebo oslava 150
let koňské dráhy v Technickém muzeu v Brně.

Zdeněk Töpfer, předseda KM SČF


