ZPRAVODAJ SVAZU ČESKÝCH FILATELISTŮ

Číslo 3/2022

Vážené kolegyně a kolegové, členové Svazu českých filatelistů,
blíží se konec roku a naše kluby a odborné společnosti by měly bilancovat, co se jim v roce
2022 podařilo udělat a co naopak ne. Uvítal bych, kdyby se informace o pozitivních výsledcích, a samozřejmě i o problémech, které se zatím nepodařilo překonat, objevily v našich
Informacích SČF, aby se s nimi mohli seznámit i další členové SČF.
Co se podařilo v rámci celého SČF je především Evropská filatelistická výstava LIBEREC
2022. Zvláště po stránce filatelistických exponátů jí nelze nic vytknout. Například ve třídě astrofilatelie se podařilo představit 18 soutěžních exponátů, což v této třídě představuje tak vysoký počet, který žádná evropská výstava asi dlouho nepřekoná. Obdobná situace byla i u
exponátů věnovaných Arktidě a Antarktidě, které byly vystaveny v rámci Polar salonu. Vysokým pozitivem této
výstavy bylo i to, že kvalita českých soutěžních exponátů byla mimořádně vysoká, o čemž svědčí i vysoký počet
zlatých a velkých zlatých medailí, které jim mezinárodní jury udělila. Za obětavou práci při přípravě výstavy si
liberečtí filatelisté a jejich přátelé a spolupracovníci rozhodně zaslouží poděkování. K výsledkům a komplexnímu hodnocení výstavy se ještě plánuji vrátit samostatným článkem.
Rád bych poděkoval všem členům SČF, kteří se v průběhu roku aktivně podíleli na jeho práci. Kvalitní spolková
činnost není snadná, proto je třeba všem, kdo bez ohledu na svůj volný čas aktivně pracují pro svůj klub filatelistů
či odbornou společnost, upřímně poděkovat. Zaslouží si to.
Julius Cacka, předseda SČF
Vážení přátelé a kolegové,
předsednictvo SČF se mimo jiné zabývá obsahem a vzhledem dvou propagačních panelů,
které by ukazovaly a vysvětlovaly principy a krásy filatelie, výhody členství v SČF i konkrétní
možnosti, kde se mohou zájemci do našeho Svazu přihlásit. Panely by v průběhu roku
putovaly po filatelistických, poštovních i jiných veřejných akcích. Po roce by byla vyhodnocena
jejich účinnost a mohly by být zdokonaleny. Přispějte, prosím, svou představou a radou, jak
by takové poutače měly podle vás vypadat! Co by měly obsahovat, aby byly co nejúčinnější?
Věřím, že poradíte a přijdete se svým názorem. Že nedopadneme tak, jako výzva v úvodníku
minulého čísla Informací. Tam jsem vyzval k diskuzi, jak se pokusit vzbudit v dětech a mládeži
zájem o sbírání poštovních známek, o filatelii. Vyzváni byli účastníci poslední Valné hromady,
tedy naši přední filatelističtí funkcionáři. Nereagoval ale ani jediný…
Že je možné seznamovat s poštovními známkami i v nelehkých podmínkách, ukazujeme vám v dnešním čísle
Informací SČF na příkladu tří kolegů-sběratelů z Kyjova.
Také příspěvek Václava Špatného o finále Filatelistické olympiády mládeže dává naději, že akce neskončí letošním
ročníkem. Její organizátoři připravují další ročník a doufejme, že se jim podaří sehnat více účastníků než letos. Otázka
mládežnické filatelie je základní otázkou budoucnosti našeho koníčku. Pokud k ní nebudeme přistupovat aktivně,
můžeme se s opravdovou filatelií rozloučit. Sebevětší výstava „mladých filatelistů“ by se v budoucnosti stala „výstavou dětských snů“ dědů a otců, kteří sestaví exponáty a vystaví je pod jménem svých vnuků a vnuček. Při všeobecné znalosti a dostupnosti počítačového popisu nelze poznat, zda je exponát skutečně prací dítěte. V době,
kdy si dospělí vystavovatelé nechávají své exponáty upravovat profesionálními výtvarníky za příslušný peníz, tak
může udělat i dobře situovaný mladý filatelista. Nic proti tomu, jen přicházíme opět o jeden z poznávacích znaků,
podle nichž se dříve dalo posoudit autorství. Nebo snad podle vzácnosti vystaveného materiálu? Co si o tom myslíte
vy? Napište!
Josef Šolc, šéfredaktor INFORMACÍ SČF

Sedm statečných
To je sice název úspěšného filmu, ale paralelu můžeme najít i v současnosti. V sobotu 4. května proběhlo
národní kolo filatelistické olympiády za účasti sedmi
mladých filatelistů. Je to málo, nebo moc?
Z hlediska 50. výročí filatelistické olympiády je to
úctyhodná událost. Kolik podobných soutěží pro mládež funguje ještě padesát let po svém vzniku? Mladí
filatelisté soutěží od roku 1972 pravidelně. Do současnosti proběhlo už 48 ročníků, kterých se postupně
zúčastnily tisíce mladých filatelistů na všech stupních,
od kroužkových kol po kola národní. Nesmíme také zapomenout na stovky dospělých filatelistů, kteří se bez
nároku na odměnu věnovali přípravám soutěží.
Z hlediska počtu zúčastněných na posledním národním kole olympiády je situace daleko od oslavování.
Doby, kdy se jenom kroužkových kol účastnily stovky
mladých filatelistů, jsou pryč. Změnila se doba a tím i
podmínky. Ty obecně filatelii – a to počínaje tou mládežnickou – nepřejí. Proto je ale důležité, že se stále
najdou nadšenci, kteří jsou ochotni a schopni další ročníky olympiády připravit a aktivně se jich účastnit.

Sedm letošních statečných plnilo předepsané úkoly
olympiády ve třech kategoriích. Nejmladší z nich dosáhli nejlepší výsledky. První místo získal Michal
Ivánek se 73 body. To je nejlepší výsledek ze všech
zúčastněných. Druhý byl Jan Hátrik a třetí Jiří Dvořák,
jehož otec také kdysi úspěšně reprezentoval mladé
filatelisty ze Znojma. V kategorii A soutěžila osamocená
Alžběta Farská. Kategorie B nebyla obsazena a mezi
nejstaršími vyhrál Jaroslav Zikmund, druhý byl Jan
Blažek a třetí další mladá filatelistka Natálie Hegerová.
Soutěži se tentokrát dostalo díky jejímu výročí významné pozornosti. Celé dopolední soutěžení sledovala Česká televize, která připravila pro vysílání zpráv
z regionů krátkou reportáž. Důležité je, že ani po padesáti letech existence filatelistická olympiáda nekončí.
Pro následující ročník je připraveno další téma - výživa
lidstva. Doufejme, že tentokrát se najde více než sedm
statečných, kteří budou ochotni a schopni dál naplňovat ideál filatelistické olympiády. Ti nejlepší se sejdou v květnu příštího roku v Brně na národním kole
filatelistické olympiády, které proběhne v rámci připravované výstavy mladých filatelistů.
Václav Špatný

Výstava NAPOSTA 2023
V německém Trevíru (Trier) ležícím nedaleko hranic s
Lucemburskem proběhne ve dnech 20.-23.7.2023 národní
filatelistická výstava s mezinárodní účasti NAPOSTA 2023.
Jde o výstavu prvního stupně. Zájemci o účast musí prokázat,
že na výstavě nižšího stupně získali minimálně pozlacenou
medaili.
Na výstavě se počítá s exponáty všech výstavních tříd,
včetně pohlednic. K dispozici budou výstavní rámy pro 12 listů
formátu A4, případně 6 listů formátu A3. Jednorámové
exponáty mohou volit mezi 12 listy formátu A4 (jeden rám),
anebo 16 listy A4 (dva rámy). Jednomu exponátu může být
dáno k dispozici maximálně 10 rámů, tj. 120 listů formátu A4.
Cena za rám u vícerámových exponátů je 33 Eur, za jednorámový exponát se platí 42 Eur. Exponáty mládeže jsou od poplatků osvobozeny. V případě literatury je to 33 Eur za exponát.
Přihlášky musí být doručeny organizačnímu výboru nejpozději 31.1.2023. Do 28.2.2023 pak filatelistický odbor sdělí,
které exponáty byly na výstavu přijaty. Všem vystavovatelům
je důrazně doporučeno uzavřít vlastní pojištění exponátu.
Přihlášky a další informace mohou zájemci o účast na výstavě získat na sekretariátu SČF, Opletalova 29, 110 00 Praha 1, e-mail: sekretariat@informace-scf.cz,
tel.: 222 541 395, případně na tel.: 603 587 593, e-mail: julius@atlas.cz.
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Zápis ze zasedání P-SČF konaného dne 1. 10. 2022,
v Domě Filatelie, Klimentská 6, Praha 1
Přítomni: Beneš F., Cacka, Fencl, Helm, Chudoba,
Musil, Münzberger, Okáč, Svoboda, Šolc
Omluven: Kraus
Za RK přítomni: Beneš V., Schindler
Program:
1) Zahájení
2) Volba návrhové komise a ověřovatele zápisu
3) Informace o přípravě výstavy Liberec 2022
4) Informace o průběhu kongresu FIP v Jakartě
5) Informace jednotlivých členů P-SČF o plnění plánu
práce na rok 2022
6) Různé
Jednání bylo zahájeno v 9,30 hodin, řídil jej J. Cacka.
P-SČF zvolilo:
1) zapisovatele: Beneš F., Chudoba;
2) ověřovatele zápisu: Musil.

pČaM se specializací na materiál se vztahem k
holocaustu
3) Nominování J. Cacky na zapsání do Listiny významných filatelistů ABPS
4) Svazová vyznamenání (seznam v příloze)
P-SČF vzalo na vědomí:
1) Informaci o stavu příprav výstavy Liberec 2022,
kterou podal J. Chudoba
2) Informace o průběhu kongresu FIP v Jakartě, kterou podal M. Musil
3) Informaci o plnění finančního plánu na t.r., kterou
podal J. Cacka
4) Informaci o přípravě tří členských prémií SČF za
rok 2022, kterou podal F. Beneš
P-SČF uložilo:
1) Členům P-SČF splnit všechny úkoly plánu práce,
a to do 31. 12. t.r.
2) Výstavní komisi připravit návrh materiálu o
postavení národních komisařů
Usnesení bylo schváleno jednomyslně.

USNESENÍ
P-SČF schválilo:
1) Uspořádání výstavy Mladé Brno 2023, a to KF A.
Muchy; gestorem bude B. Helm
2) Jmenování J. Chudoby Zkušebním znalcem SČF
pro obor ČSR I (bez přetiskových vydání) a jmenování M. Hauzra Poradcem KZ SČF pro obor

Jednání bylo ukončeno ve 13,15 hod.
Zapsali: Beneš F. a Chudoba
Ověřil: Musil

Vyznamenání udělená předsednictvem SČF
pagaci filatelie ve městě a na přípravách propagačních výstavek klubu.
Klub u příležitosti oslav svého výročí pořádá v prostorách radnice od 24.10. do 20.11. propagační výstavku známek – k udělení svazových vyznamenání došlo při oficiálním otevření této výstavky.

P-SČF na základě návrhů z klubů udělilo vyznamenání následujícím členům SČF za jejich příkladnou
práci a přínos pro českou organizovanou filatelii
Na návrh KF 05-70 Žamberk P-SČF uděluje
ČU SČF II. stupně Zdeňku Svědirohovi – v klubu zajišťuje novinkovou službu, je členem výboru České
asociace pro olympijskou a sportovní filatelii, podílel
se na přípravách propagačních výstav v Žamberku,
ČU SČF III. stupně Petru Hažmukovi – od r. 2017 pracuje ve funkci místopředsedy, podílí se na organizačních pracích a pečlivě vede klubovou kroniku,
ČU SČF III. stupně Oldřichu Francovi – podílí se na
všech pořádaných akcích; pečlivě zajišťuje kolování
filatelistického materiálu mezi členy.

Na návrh KF 05-100 Pardubice a u příležitosti 100.
výročí založení klubu P-SČF uděluje
Děkovný dopis předsedy SČF Tomáši Sákrovi,
ČU SČF I. stupně Jiřímu Provazníkovi,
ČU SČF II. stupně Petru Jagerskému a Miroslavu Šedovičovi,
ČU SČF III. stupně Josefu Černému, Ivanu Dobášovi
a Milanu Zelingerovi.
Všichni jmenovaní se dlouhodobě úspěšně věnují
propagaci filatelie a vzorně se účastní na práci pro klub
a pardubickou filatelii.

Na návrh KF 06-29 Telč a u příležitosti 85. výročí založení klubu P-SČF uděluje
ČU SČF I. stupně Bohuslavu Makovičkovi – již 45 let
je předsedou klubu, zaměřuje se na poštovní historii
jihozápadní Moravy včetně publikační činnosti, podílel se na přípravě propagačních výstavek (i v
Rakousku), má významnou zásluhu na tom, že
činnost klubu byla oceněna Cenou města Telče,
ČU SČF II. stupně Zdeňku Cambálkovi – v klubu zajišťuje novinkovou službu nepřetržitě od r. 1980, zabývá se historickými dokumenty klubu a poštovnictví, své poznatky prezentuje na propagačních výstavkách,
ČU SČF III. stupně Miroslavu Peichlovi, Miroslavu
Dvořákovi a Miroslavu Dvořákovi – všichni jmenovaní vykonávají funkce v klubu, podílejí se na pro-

INFORMACE S»F Ë. 3/2022

Na návrh Odborné společnosti sběratelů perfinů
P-SČF uděluje
Děkovný dopis předsedy SČF Vladimíru Münzbergerovi, ČU SČF II. stupně Oldřichu Špreňarovi, ČU SČF
I. stupně Františku Strakovi (dlouholetý předseda
společnosti), ČU SČF II. stupně Josefu Chudobovi a
ČU SČF III. stupně Vladimíru Havlovi – všem za dlouholetou studijní a publikační práci v oblasti perfinů a
zpracování nebo spolupráci při přípravě 24. dílu
Monografie "Perfiny z území Československa“.
Předsednictvo SČF všem vyznamenaným blahopřeje, děkuje jim za vykonanou práci a přeje jim
mnoho úspěchů.
Zpracovala: N. Hanzlová
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Evropská výstava poštovních známek
a Polar Salon Liberec 2022
Výstava o rozsahu 1.200 ploch se konala od 13. do 16. října v libereckém Wellness hotelu Babylon pod
patronátem Evropské filatelistické asociace (FEPA) a s uznáním Mezinárodní filatelistické federace
(FIP). Výstava obdržela i patronát od hejtmana Libereckého kraje a od primátora města Liberec.
Jejím pořadatelem byl Svaz českých filatelistů,
organizačně ji zajistil Spolek Evropská výstava poštovních známek Liberec 2022. Výstava proběhla za
mimořádného mezinárodního zájmu, o čemž svědčí i
účast prezidenta FIP (Prakob Chirakiti, Thajsko), prezidenta FEPA (Bill Hedley, GB), členů předsednictva
FEPA a řady dalších předsedů a představitelů evropských svazů a federací. V jejím průběhu se konal Kongres FEPA s delegáty zastupujícími na 40 členských
organizací.
Exponáty do Liberce poslali vystavovatelé ze 34
států, přijelo 30 národních komisařů, 28 členů jury (z
toho 5 z ČR) včetně expertního týmu a 5 pozorovatelů
jury (z toho 2 z ČR).
Mezinárodního Polar Salonu se zúčastnili vystavovatelé z Austrálie, Německa, Velké Británie, České
republiky, Itálie, Francie, Belgie, Norska a USA.

Úspěchy českých vystavovatelů
– 10 zlatých exponátů (90 až 94 bodů)
M. Černík (93 bodů) – Obnovení poštovního provozu
v ČSR po 2. světové válce; R. Flaška (92) – Hradčany
1918; J. Chudoba (92) – ČSR, Osvobozená republika
1920; V. Zábojník (91) – Motocykly; J. Kraus (90) –
Objevování Antarktidy; J. Kraus (90) – První švédská
antarktická expedice 1901-4; P. Bouda (90) – Hradčany, poštovní použití první kresby; M. Červinka (90) –
Rozvoj poštovních služeb na Děčínsku; A. Šmíd (90)
– Pražská potrubní pošta, II. část; P. Severin (90) –
Známky a razítka na slovenských poštách v období
1850-67.
Úspěchy českých vystavovatelů – 14 exponátů
s velkou pozlacenou medaili (85 až 89 bodů)
V. Münzberger – Perfiny a jejich předchůdci v Předlitavsku do roku 1900; P. Flaška – ČSR 1918-39; J.
Chudoba – ČSR, Hradčany 1918-20; T. Netušil –
Rumburský přetisk 1938; V. Pixa – ČR 1993-5; J.
Škaloud – Celistvosti Hradčan; J. Borůvka – Pošta
Jaroměř; J. Zikmund – ČSR, Letecké známky 1930;
Martina Hátriková – Poznejte Japonsko; Münzberger/Špreňar – Perfiny (Monografie 24. díl); R. Schindler
– ČSR, Sněm Karpatské Ukrajiny 1939; K. Veselý –
Poštovní známky Stellalandu; V. Münzberger – Čs.
měnová reforma 1953 – Zámoří; J. Kraus – Dr. Václav
Vojtěch, první Čech v Antarktidě.
Více než polovina českých exponátů byla hodnocena
85 nebo více body.

Rozsah soutěžní výstavy
Výstava pozvala evropské exponáty do 10 výstavních
tříd, účast byla následující: Mistrovská třída (3); Tradiční
filatelie (40); Poštovní historie (49); Tematická filatelie
(16); Otevřená třída (14); Pohlednice (11); Třída
mládeže (16); Literatura (49); Jednorámové exponáty
(33); Astrofilatelie (16). Celkem: 247 (198 známkových
+ 49 literatury).
Čeští vystavovatelé
v jednotlivých soutěžních třídách
Tradiční filatelie – 11 (5,5 %); Poštovní historie – 10
(5 %); Jednorámové exponáty – 11 (5,5 %); Literatura
– 8 (16 %); Mládež – 6 (3 %); Otevřená třída – 2 (1 %);
Tematická filatelie, Pohlednice a Astrofilatelie – 0.
Celkem 48 českých exponátů (40 + 8), tj. téměř 19 %
všech známkových exponátů a 16 % všech exponátů
literatury.
Celková nejvyšší hodnocení
Čestná velká cena (Norsko); Velká mezinárodní cena
(Lichtenštejnsko); Velká národní cena (ČR). Celkem
bylo uděleno 11 velkých zlatých medailí pro exponáty
s 95 a více body (z toho 4 české exponáty – 36 %), 40
zlatých medailí pro exponáty od 90 do 94 bodů (z
toho 10 českých – 25 %). Celkem 20 % všech exponátů
bylo ohodnoceno 90 a více body.

Nesoutěžní zajímavosti
Soutěžní třída astrofilatelie byla doplněna o divácky
atraktivní rozsáhlou ukázkou jídla kosmonautů.
Součástí výstavy byl rozsáhlý čestný dvůr, na kterém
se podílelo i Poštovní muzeum, Prestige Philately Club
Prague a soukromí investoři. Vystaveny byly filatelistické
skvosty, například Červený Mauritius – Post Office 1847,
Modrý Mauritius – Post Paid 1848, Dopis s prvním
dnem použití první známky světa, Mulreadyho obálka
odeslaná první den použití, Rakouská čtyřkorunovka na
žilkovaném papíru s přetiskem Pošta československá
1919, Exponát prvních novinových známek světa
Merkur včetně 100 kusového bloku a další.

Úspěchy českých vystavovatelů
– 4 velké zlaté exponáty
Velká zlatá medaile (95 bodů) + Národní velká
cena: Tomáš Mádl – ČSR 1918-39 (Zajímavosti a rarity).
Velká zlatá medaile (95 bodů): Petr Tuček – Siam,
provizorní „Att“ příplatky 1889-99 na druhé emisi a
jejich studie; Nicholas Kirke – Vývoj zahraniční pošty
z New Yorku 1845-78; Vladimír Malovík – Poštovní
použití doplatních známek na území ČSR v letech
1918-39 (literatura).

Polar Salon
Polární filatelie na mezinárodní úrovni se organizuje
od 50. let minulého století a zabývá se filatelistickým
i nefilatelistickým materiálem s polární tematikou.
Polární výstavy se konají každé tři roky na celosvětové
úrovni na různých místech, liberecká byla v pořadí už
pátá. Salon byl umístěn do prostor oddělených od
soutěžní výstavy, a tak zájemci o tyto mimořádně
atraktivní exponáty a dokumenty nebyli rušeni běžnými
návštěvníky. Nutno konstatovat, že Polar salon hostil
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mnohdy více návštěvníků než soutěžní část, právě pro
představení hrdinných lidských osudů, řady fotografií
a dokumentů, včetně některých trojrozměrných
artefaktů.

Některá závěrečná hodnocení výstavy
Liberec 2022
Díky usilovné práci organizačního výboru, mnoha
dobrovolníků, podpory Svazu českých filatelistů,
patronátu FEPA a uznání FIP výstava splnila všechny
hlavní předpokládané cíle. Důstojným způsobem reprezentovala českou filatelii a dokázala oslovit širokou
odbornou i laickou veřejnost, o čemž svědčí počty vystavovatelů i návštěvníků z domova i ze zahraničí. Propagovala českou filatelii s mnoha pozitivními ohlasy v
mediálním prostoru. Umožnila českým sběratelům
představit své exponáty za vynaložení minimálních
finančních prostředků. Více než polovina českých

exponátů byla hodnocena 85 nebo více body a získala tak, pokud jde o známkový exponát v příslušné
třídě, kvalifikaci na rozšíření z pěti na osm rámů. Práce
jury se zúčastnili i dva svazoví kandidáti na člena jury
FEPA J. Cacka a P. Fencl. Oba vyhověli náročným
požadavkům na práci a hodnocení exponátů a po
skončení práce jury uspěli při závěrečných pohovorech. SČF tak získal dva mezinárodní jurymany pro
obor astrofilatelie a tematické filatelie.
Pořádající Spolek skládající se zejména ze členů
libereckého klubu filatelistů pracoval usilovně a
zodpovědně. K výstavě byl vydán barevný katalog doplněný černotiskem, s řadou odborných článků i z
oboru polární filatelie. Předsedou organizačního výboru byl Jiří Kraus, člen předsednictva SČF, jehož
entusiasmus a mimořádné pracovní nasazení přispěly
úspěchu výstavy.
Vít VANÍČEK, předseda jury

Slavnostní otevření výstavy - zleva Prakob Chirakiti, prezident FIP; Bill Hedley, prezident FEPA; Julius Cacka,
předseda SČF; Jiří Kraus, předseda organizačního výboru;
Jaroslav Zámečník, primátor Liberce; Jiří Střecha, ředitel
Poštovního muzea; Martin Půta, hejtman Libereckého kraje.

Čestný dvůr

Evropská výstava poštovních známek (výstavní exponáty včetně literatury)

Polar Salon (výstavní exponáty a další související prezentace a artefakty)
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Filatelistická výstava BRATISLAVAFILA 2023
budou vystaveny i některé rarity světové filatelie. Na výstavě budou použity rámy pro 16 listů formátu A4.
Cena jedné výstavní plochy byla stanovena na 10 €.
Mládežnické exponáty jsou od poplatků osvobozeny.
Přihláška, propozice a další údaje jsou na stránkách výstavy: www.bratislavafila2023.sk
Národním komisařem pro tuto výstavu je Petr Fencl.
Přihlášky na výstavu je třeba zaslat do 15.1.2023 na
PF
mail pefencl@seznam.cz

Ve dnech 1.- 4.června
2023 se bude v Bratislavě
konat národní filatelistická výstava s mezinárodní
účastí BRATISLAVAFILA
2023. Jde o všeobecnou
soutěžní filatelistickou výstavu I. stupně (národní) a II. stupně (premiéra), ve
všech výstavních třídách včetně literatury. Mimo soutěž

Filatelistická výstava Známky a mince (Marke + Münze) ´23

činí 25 €. Exponáty mládeže jsou od poplatků osvobozeny. Přihlášky musí být doručeny organizačnímu výboru nejpozději 9.1.2023. Do 15.2.2023 pak filatelistický odbor sdělí, které exponáty byly na výstavu přijaty. Všem vystavovatelům je doporučeno uzavřít vlastní pojištění exponátu. Všechny exponáty budou hodnoceny podle pravidel FIP, což umožňuje zahraničním vystavovatelům uznání získané kvalifikace.
Přihlášky a další informace mohou zájemci o účast
na výstavě získat na sekretariátu SČF, Opletalova 29,
110 00 Praha 1, e-mail: sekretariat@informace-scf.cz,
tel.: 222 541 395, případně na tel.: 603 587 593, e-mail:
julius@atlas.cz.
JC

Ve dnech 5.-7.5. 2023 se bude v rakouském Štýrském Hradci (Graz) konat národní filatelistická výstava
s mezinárodní účastí (tj. stupeň /rang/ 1). Její součástí
bude i „salon“, ve kterém mohou být vystaveny exponáty ve stupni (rangu) 2 a 3. Je tak vytvořena možnost,
aby i prvovystavovatelé mohli na této výstavě získat potřebnou kvalifikaci.
Na výstavě se počítá s exponáty všech výstavních
tříd včetně pohlednic. K dispozici budou výstavní rámy
pro 12 listů formátu A4, případně 6 listů formátu A3.
Jednomu exponátu může být dáno k dispozici maximálně 8 rámů, tj. 96 listů A4. Poplatek za rám u vícerámových exponátů je 20 €, za jednorámový exponát

Zažít Kyjov jinak
V minulém čísle Informací jsme slíbili nahlédnout do
filatelistického dění v rázovitém slováckém městě
Kyjově. Klub filatelistů tam zachraňují dva členové z
rozdílných věkových kategorií – dlouholetý „pamětník“
a předseda klubu Vladimír Procházka a nadšený
úspěšný vystavovatel střední generace Tomáš Amler.
Ten nyní také převzal funkci předsedy klubu. Společným
úsilím se jim podařilo získat nového člena, Dušana
Hanáka, a další dva nadějné abonenty na členství prý už
mají v hledáčku. A protože si dobře uvědomují obecnou
pravdu, že budoucnost je v mládeži, zapojili se s propagací filatelie do akce v městské knihovně, určené
dětem. V prezentaci na facebooku jsme mohli číst:

KLUB FILATELISTŮ KYJOV NA „ZAŽÍT KYJOV JINAK"
Děcka, pokud chcete „zažít Kyjov jinak“, tak jedině v
knihovně – super loutkové divadlo „Vnouček“, bezva
šperky, děckám se taky něco namaluje na obličej, Klub
filatelistů Kyjov si pro vás připravil přednášku s prezentací výstavního exponátu. Proto zveme všechny
lenochy, kteří se letos naší prezentace nemohli
zúčastnit na světových výstavách známek v Dubaji,
Londýně nebo v Luganu, aby přišli do knihovny!
Držíme kyjovským kolegům palce a věříme, že jim
jejich nadšení vydrží!
Josef Šolc
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Celostátní výstava mladých filatelistů s mezinárodní účastí MLADÉ BRNO 2023
Vážení a milí filatelističtí přátelé,
vážení a milí mladí filatelisté,
před bezmála sto lety – ve dnech 5. až 15. srpna
1923 – se v Brně konala První mezinárodní výstava
poštovních známek v republice Československé. Uskutečnila se v tehdejším Domě umělců (dnes Dům umění
na Malinovského náměstí) a záštitu nad ní převzal prezident republiky Tomáš G. Masaryk.
Jako připomínku 100. výročí této výstavy se brněnští filatelisté rozhodli uspořádat Celostátní výstavu mladých filatelistů s mezinárodní účastí MLADÉ BRNO
2023. Je koncipována jako dvoustupňová soutěžní
výstava dle výstavního řádu SČF a bude na ní možné
soutěžit na výstavě prvního a druhého stupně. Cílem je
umožnit mladým filatelistům vystavit své exponáty, získat vyšší kvalifikaci a srovnat úrovně svých sbírek se
sbírkami mladých filatelistů z okolních zemí. Předpokládáme (podle předběžných konzultací) účast mladých vystavovatelů z ČR, SR, Maďarska, Rakouska a
Polska. Výstava je tedy otevřena i prvovystavovatelům.
Výstava se bude konat v Křížové chodbě Nové
radnice v Brně, vstup plánujeme z průjezdu Nové radnice na Dominikánském náměstí 1. Otevřena bude od
úterý 2. 5. 2023 do pondělí 8. 5. 2023, pro veřejnost
denně od 9 do 17 hodin. Slavnostní zahájení pro pozvané hosty proběhne 1. května. Výstavu organizačně
zabezpečuje KF 06-22 Alfonse Muchy v Brně prostřednictvím organizačního výboru. Veškeré potřebné informace jsou uvedeny ve výstavních propozicích.
K výstavě budou připraveny pamětní listy a další
filatelistické materiály. V bezprostřední blízkosti vý-

stavy – v OC Velký Špalíček – se nachází pobočka České pošty a v okolních ulicích tři prodejny filatelistických
obchodníků. V přilehlých prostorách výstavy se budou
konat doprovodné akce. K výstavě se úzce váže i
oslava 100 let od založení zdejšího klubu filatelistů,
jehož nástupcem je dnes KF 06-22 Alfonse Muchy v
Brně. Ten je nositelem tradic i KF 06-08 a KF 06-101,
které se s ním v posledních desetiletích spojily. Například předchůdce KF 06-08 uspořádal v roce 1923
zmíněnou první filatelistickou mezinárodní výstavu
BRNO 1923.
Zajímavá bude i připomínka 400 let od prvního písemného dokladu o poště v Brně, kdy se v historických
análech připomíná brněnský poštovní správce Valentin
Sartor. Na panelech si bude možné projít celou historií
tohoto nejstaršího brněnského poštovního úřadu od
roku 1623 po současnost. Tím se přihlásíme k tradičním aktivitám poštovního provozu. Počítáme i s představením nových českých známek. Součástí komplexní
filatelistické akce bude i 51. národní kolo filatelistické
olympiády mládeže, které se uskuteční ve dnech 5. a
6. května 2023.
Dovolte mi tedy pozvat Vás všechny do města Brna,
které dokáže nabídnout zájemcům mnoho pamětihodností i nově objevených a zpřístupněných historických
objektů (např. brněnské podzemí či kostnice u kostela
sv. Jakuba, která je druhou největší ve střední Evropě).
Jménem organizačního výboru Vás srdečně zvu k
návštěvě Brna i naší výstavy MLADÉ BRNO 2023!
Zdeněk Okáč,
předseda organizačního výboru

Za Františkem Dvořáčkem
Jeden z našich nejznámějších filatelistů,
František Dvořáček,
zemřel 23. 9. 2022 v
krásném věku bezmála
96 let. Po přestěhování
do Brna se stal členem
Klubu filatelistů Alfonse
Muchy, kde působil v
letech 1984 až 2010
jako člen výboru. V klubové činnosti se angažoval jako prostředník
mezi ústředním orgánem v Praze a naším
klubem, stal se i členem komise mládeže
jihomoravského kraje.
Jako zkušený filatelista
se s vervou pustil do organizování mládežnické filatelie
coby metodik krajské komise, kde pracoval až do
jejího zániku před pár lety. Celou dobu působil i v
komisi mládeže čs. a poté i české jako pokladník
komise. Vedl pohovory k získání odborných odznaků
mládeže a angažoval se při řešení úkolů filatelistických
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olympiád. Byl „cestujícím“ filatelistou mezi Brnem a
Prahou. Jako svazový juryman pro oblast mládežnické
filatelie se zúčastňoval všech soutěžních výstav. Jeho
poslední jurymanskou funkcí byla účast v jury na Celostátní výstavě poštovních známek BRNO 2000.
Mohl bych vzpomínat na přípravu posledního –
sedmého celostátního československého kongresu
mladých filatelistů (1990). Tenkrát byl strůjcem celého
profilu kongresu a mým osobním rádcem. Působil i v
radě časopisu Merkur Revue. Jeho srdeční záležitostí
byly první emise Československa a Rakouska, v posledních letech se věnoval i předem znehodnoceným
známkám USA.
František Dvořáček obdržel různá svazová vyznamenání, a to dříve zasloužilý pracovník ve filatelii, a
letos (při příležitosti 100 let klubu filatelistů A. Muchy)
Čestné uznání za zásluhy o rozvoj filatelie. V roce 2016
mu klub při příležitosti jeho 90. narozenin udělil status
Čestného člena Klubu filatelistů Alfonse Muchy.
Jeho odchod nás všechny velice zarmoutil, avšak
jeho stopa v novodobé filatelistické historii je velmi
hluboká. Rádi jsme mu naslouchali a získávali od něho
zkušenosti. Kdo jsme ho znali, nemůžeme zapomenout. Čest jeho památce!
Zdeněk Okáč, předseda KF Alfonse Muchy, Brno
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Naše účast na výstavě v zahraničí

Zpráva národního komisaře o výstavě OBRIA 2022 v Budyšíně
Exponáty za výstavu nikdo z organizátorů nepřejímal
(!) ani nepředával, vše si vystavovatelé a národní komisaři museli dělat sami.
Propagace a poutače k výstavě nebyly ve městě
prakticky vidět, a proto návštěvnost laické veřejnosti
byla velmi skoupá. Naprosto nedostatečně bylo označeno i samotné místo konání výstavy.
Výstavní jury nedostala žádné občerstvení, ani vodu či
šálek kávy. Vše si museli členové jury koupit v kavárně,
pokud to čas dovolil. Cestovní náklady a případné diety
nebyly vyplaceny s tím, že budou jurymanům zaslány na
jejich bankovní účty.
Ve dnech 31.8.-4.9. proběhla v saském okresním
městě Budyšíně (Bautzen) společná regionální německo-česko-polská filatelistická výstava s mezinárodní
účastí OBRIA 2022. Umístěna byla v prostorách kulturního centra Stadthalle Krone. Součástí byly i stánky
filatelistických obchodníků.
Exponáty čs. vystavovatelů jsem dopravil do Budyšína
svým vozem 31.8. a ještě týž den jsem je všechny nainstaloval. Demontáž jsem opět provedl osobně 4.9. v
odpoledních hodinách. Pomoc místních organizátorů
spočívala pouze v otevření a uzavření výstavních rámů.
Kromě funkce národního komisaře jsem byl i členem výstavní jury, kde jsem zodpovídal za hodnocení astrofilatelistických a tematických exponátů a dále exponátů
ve volné třídě. Jury byla tvořena hodnotiteli z Německa,
Polska a České republiky, v jejím čele stál předseda německého Svazu filatelistů.
Čeští sběratelé na výstavě představili osm exponátů,
z toho pět dospělých a tři mládežnické. Dosažené výsledky jsou obsaženy v příloze této zprávy. Je třeba vyzvednout hodnocení jednorámového exponátu M.
Veselého „Studie čs. známek Sojuzu 28“, který získal 80
bodů a byl vyhodnocen jako nejlepší exponát výstavy v
teritoriální třídě. Z pohledu dosažených hodnocení je
třeba hodnotit účast českých vystavovatelů pozitivně.
Naprostá většina dosáhla lepší výsledky než při předchozích výstavách. Hodnocení bylo organizačním výborem výstavy zapsáno do pasportů exponátů, pokud
byly dodány.
Německá strana byla s mým výkonem jako člena jury
spokojena po stránce jazykové i odborné, a lze proto
předpokládat, že pozvání jurovat bude tlumočeno i další
výstavy v Německu.

Filatelistické poznatky
Výstava potvrdila, že řada vystavovatelů považuje seznámení se s výstavním řádem příslušné třídy za – v nejlepším případě – přežitek. Svědčí to nejen o špatné
práci vystavovatele samotného, ale především o špatné
výchově vystavovatelů v rámci jednotlivých filatelistických svazů, SČF nevyjímaje.
Ve třídě tematické, ale i poštovně-historické nadále
přetrvává u řady vystavovatelů snaha nahrazovat chybějící filatelistický materiál textem.
V řadě případů chyběl kvalitní filatelistický popis použitého materiálu.
Ve zdůraznění vzácného či jinak mimořádného materiálu se začíná upouštět od označení R! či RRR! a přechází se na červené orámování daného materiálu. Je to
opticky praktické, neboť juryman okamžitě vidí, čeho si
je třeba pečlivěji všimnout.
Řada vystavovatelů si neuvědomuje, že zpracování
exponátu na slabý papír gramáže 80 g a použití nejtenčího (a tudíž i nejlacinějšího) průhledného obalu výrazně ztěžuje montáž exponátu. Pro listy exponátu by
měl být použit silnější papír (minimálně 180 g) a silný
průhledný obal.
Poznatky k jednotlivým čs. exponátům
Problematika exponátu p. Wirknera s ním byla probrána přímo na výstavě. S připomínkami ke svému
exponátu a k exponátům mládežníků byl p. Schindler
seznámen při vracení exponátů. K exponátům kolegů
Helma a Červinky neměla jury zásadní připomínky. S připomínkami jury ke svému exponátu byl kolega Fencl seznámen při předání exponátu.
Na závěr poznámka: OV výstavy oznámil, že cestovné
a náklady jurymana a národního komisaře související s
jeho pobytem na místě uhradí převodem na jeho účet.
Ostatní náklady spojené s přípravou a realizací čs. účasti
na výstavě (poštovné, telefony, e-maily, zdravotní pojištění atd.) neúčtuji.
J. Cacka

Poznatky z výstavy
Průběh akce ukázal, že organizátoři nedocenili náročnost takovéto výstavy, a proto řada věcí nesla punc neznalostí. Jenom pro zajímavost:
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