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ZKUŠENOSTI Z PŘEDNÁŠKOVÉ ČINNOSTI

FILATELISTICKÝ SLAVÍN
Dne 9. května 2013 zemřel náhle ve věku 85 let

dlouholetý člen KF 06-44 SLOVÁCKO Hodonín, sběratel
a vynikající znalec poštovních známek ČSR a ČR, pan
Ing. FRANTIŠEK KLIMECKÝ, bytem v Brně. Je po-
chován v rodinném hrobě na hodonínském Městském
hřbitově. ČEST JEHO PAMÁTCE.

Josef Šolc, předseda KF 06-44
Dne 6. září 2013 zemřel ve věku 87 let dlouholetý

funkcionář Klubu filatelistů 04-02 Chomutov, správce
novinkové služby, nositel zlatého Čestného odznaku
SČF a člen Společnosti sběratelů známek SSSR, pan
Ing. JIŘÍ JEBAS. ČEST JEHO PAMÁTCE!

Václav Svoboda, předseda KF 04-02
Dne 5.1.2014 nás opustil po delší nemoci, po

čtyřicetileté práci v klubu filatelistů 05-71 Vamberk,  pan
JOZEF KAKAŠČÍK. Pracoval v různých klubo vých
funkcích, naposledy jako pokladník. Byl vždy hybnou
silou klubu, jehož členem byl od 1.1.1974. ČEST JEHO
PAMÁTCE !                  Jaromír Flekr, předseda KF 05-71

Výbor Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných
oborů, 00-15 Praha, oznamuje, že dne 12. února 2014 ze-
mřel náš člen pan RNDr. ROBERT ŠMIED. Velmi jsme
si vážili jeho přátelství a dlouholetého členství. Dr. Šmied
zůstane nadále v našich vzpomínkách. ČEST JEHO
PAMÁTCE!                         Ivan Leiš, předseda KF 00-15

Prezentace exponátu na filatelistických výstavách, ať
již soutěžních nebo propagačních, považuji za věc
běžnou čili standardní. Nedávno se mi však naskytla pří-
ležitost k poněkud netradičnímu použití námětového
exponátu. Následující řádky tuto novou zkušenost
popisují.

V polovině roku 2012 jsem dokončil svůj čtvrtý
exponát, věnovaný opět vesmírné tématice. Tentokrát
jsem zpracoval biografii Valentiny Těreškovové. V rámci
námětového exponátu se mi podařilo zdoku mentovat
její bohatý životopis, tedy příběh o tom, jak se z prosté
sovětské dívky stala první kosmonautka světa. Do-
kumentován je její další životní osud v souvislosti s
politickou propagandou, cestováním a jejími různými
funkcemi.

Loni uběhlo již 50 let od tohoto významného kos -
mického letu. A právě toto kulaté výročí bylo pro mne vý-
zvou k netradičnímu použití exponátu. Rozhodl jsem se
nabídnout svoji přednášku, tedy životopis první kos -
monautky. Na přednáškách je běžné, že před ná šející
používají k doplnění svého průvodního slova například
obrázky, fotografie, schémata a podobně. Jako ilustrace
k mému povídání jsem se rozhodl použít svůj exponát.
Pro vytvoření powerpointovské prezentace jsem použil
všech 80 listů exponátu, které jsem doplnil na úvod zá-
kladními filatelistickými informacemi. Tedy o rozdělení
filatelie, tvorbě exponátů a filatelistických výstavách a na
závěr také nechyběla upoutávka na výhody členství ve
Svazu českých filatelistů, včetně kontaktů.

Oslovil jsem několik institucí s nabídkou realizace
přednášky k 50. výročí letu první ženy do vesmíru pro
širokou veřejnost. K mému překvapení jsem se poměr -
ně rychle dohodl hned se třemi institucemi.

První přednášku spojenou s výstavou exponátu jsem
realizoval v Ruském centru vědy a kultury v Praze, které
sídlí v budově vedle velvyslanectví Ruské fe de race.
Dubnový podvečer byl spojen se zahájením výstavy kopií
listů mého exponátu, které byly instalovány ve vstupních
prostorách Centra. Po zahájení výstavy proběhla předná-
ška a na závěr byl promítnut film, ve kterém Valentina
popisovala své životní osudy. Přítomní návštěvníci si tak
hned mohli ověřit pravdivost mých informací, podávaných
pomocí filatelistického materiálu.

Pro výstavu se mi velmi osvědčilo použití barevných
kopií listů exponátu. Hlavní výhody jsou následující:
není třeba se obávat ztráty či poškození listů (např.
slunečním osvitem apod.), netřeba řešit pojištění – vždyť
jde pouze o kopie. Další výhodou byla možnost delšího
vystavení. Výstava v RSVK trvala téměř celý měsíc a dle
sdělení zaměstnankyně Centra ji viděly stovky náv-
štěvníků, kteří tam přicházejí vzhledem k bohaté činnosti
Centra a také navštěvují knihovnu. Podobný scénář
jsem zvolil i pro přednášku ve vysokomýtské knihovně,
která se konala v říjnu. Výstava exponátu byla posunuta
a proběhla v lednu tohoto roku, opět po celý měsíc.

Největší úspěch jsem zaznamenal v Plzni. Po dohodě
s vedoucí Ruského centra při Západočeské univerzitě
jsem o Valentině povídal před zcela zaplněným sálem
nedávno otevřeného a skvěle technicky vybaveného
Centra. Velmi mě potěšil vysoký počet přítomných žen
i několik zvídavých otázek přítomných. Výstava byla in-
stalována v prostorách jazykové katedry a v rámci če ká -
ní na výuku si ji mohlo prohlédnout mnoho studentů.

Po skončení přednášek byl čas na rozmluvu s náv-
štěvníky, a tak jsem se přesvědčil, že mnohé zaujala tato
forma praktického využití výstavního exponátu. Věřím, že
jsem pomohl touto netradiční formou propa govat filatelii
mezi opravdu širokou veřejností. Zklamá ním pro mne
ale byl velmi malý zájem z řad filatelistických kolegů. A
to přesto, že akce byly s předstihem propagovány.

Budu velice potěšen, pokud bude tento článek in-
spirací také pro vás! Nenechávejme zahálet svá dílka
doma a najděme vhodnou formu prezentace široké
veřejnosti. Možná někoho zaujmeme a poté se roz -
rostou řady nás, filatelistů. Přeji spoustu zajímavých ná -
padů na použití exponátu a tím tolik potřebnou propa -
gaci filatelie.        Petr Fencl, člen předsednictva SČF

Netradiční využití exponátu

Studenti Západočeské univerzity v Plzni před exponátem.
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SMĚRNICE, PRAVIDLA, NOVINKY

V posledním období se opět vynořily dotazy, proč
jsou, případně proč musí být filatelistické výstavy
odstupňovány (kategorizovány), a jak jsou jednot -
livé kategorie označovány. 

Ve svých prvopočátcích nebyl výběr exponátů na
filatelistické výstavy řízen žádnými pravidly. Filatelisté
přihlašovali své exponáty na výstavy podle svého
uvážení. Vzhledem k omezenému počtu výstavních
rámů na každé výstavě musely organizační výbory vý-
stav provádět jejich výběr. Pro přijetí či zamítnutí kon-
krétního exponátu neexistovala žádná pravidla, navíc
organizační výbor nebyl povinen zdůvodňovat své
rozhodnutí. 

Každý organizační výbor výstavy chtěl vzbudit pa-
třičný zájem veřejnosti o výstavu, kterou pořádal, a za-
jistit si potřebnou účast návštěvníků. Proto upřed -
nostňoval výběr exponátů s již dosaženým vysokým
ohodnocením. Na druhé straně měli začínající vysta -
vovatelé určitý problém prosadit, aby do prováděného
výběru byl zařazen právě jejich nový, dosud nekva li -
fikovaný, případně na základě připomínek přepra -
covaný exponát. Tím docházelo k porušení rovných
podmínek soutěže. Proto vznikl požadavek k odstup -
ňování (kategorizaci) výstav podle jejich významu a
stanovení pevných zásad pro výběr exponátů na vý-
stavy jednotlivých kategorií.

Kategorizaci výstav zavedly již všechny výstavní řády
(VŘ) Svazu československých filatelistů (SČSF). Od 1.
1. 1981 byly výstavy rozdělené do pěti kategorií, a to
na výstavy oblastní – krajské – národní (jen jednoho ná -
rod ního svazu) – celostátní (obou národních svazů) –
mezinárodní (bez patronace FIP) – světové (s patronací
FIP). Oprávnění vystavovat na výstavě té které kate -
gorie získal exponát, který v uplynulých třech letech zí-
skal VŘ předepsanou medaili na kterékoliv výstavě,
pořádané SČSF, národními svazy, nebo na mezi-
národní výstavě. Tehdy pro hodnocení exponátů ne-
platila žádná závazná kritéria, a při vlastním hodnocení
zpravidla dominovala cena vystavených materiálů,
která většinou zastínila prokazované filatelistické
znalosti a vlastní prezentaci. Povinnost získat postupně
kvalifikaci pro účast na výstavách (od výstavy nejnižší
kategorie k nejvyšší) nebyla deklarována, ani poža -
dována. 

Zásadní změnu přinesl 54. kongres Mezinárodní
filatelistické federace (FIP) v Římě, který v listopadu
1985 projednal a jednomyslně schválil Generální vý-
stavní řád pro budování a hodnocení exponátů a
současně i oborové řády pro budování a hodnocení
exponátů jednotlivých soutěžních výstavních tříd s
fakultativní účinností do konce roku 1987 a s povinnou
účinností od 1. 1. 1988. Uvedené řády FIP stanovily zá-
vazná kritéria pro posuzování soutěžních exponátů ve
všech výstavních třídách a exponáty byly hodnoceny
podle součtu bodů, přidělených v jednotlivých krité -
riích. Schválené řády FIP byly následně rozpracovány
jednotlivými filatelistickými svazy do národních vý-

Význam a vývoj označování filatelistických výstav
stavních řádů a směrnic pro budování a hodnocení
exponátů.

Po roce 1992 došlo u nás k rozvoji bilaterálních vý-
stav s okolními filatelistickými svazy. Výstavní řády
národních filatelistických svazů tehdy nebyly vzájemně
kompatibilní, což způsobovalo jisté obtíže nejen při
vlastním hodnocení exponátů, nýbrž i při prokazování
způsobilosti, zda vystavený exponát získal kvalifikaci
pro konkrétní výstavu. Proto předsednictvo Svazu če-
ských filatelistů (SČF) v roce 2001 rozhodlo zpracovat
nový VŘ SČF, který by byl s výstavními řády filatelis -
tických svazů sousedních zemí co nejvíce kompatibilní.

Všechny VŘ SČF, které nabyly účinnost po 1. 1.
2002, zpřesnily kategorie výstav a zavedly povinnou
dvoustupňovou kvalifikaci nových exponátů na
soutěžních výstavách, organizovaných SČF. Všechny
nově vybudované exponáty musely začínat na výstavě
nejnižší kategorie a postupně získávat kvalifikaci pro
výstavy vyšší kategorie. Zvolená dvoustupňová kvalifi -
ka ce měla omezit dva faktory, ovlivňující vlastní
subjektivní hodnocení každého exponátu:
– vliv konkurence, v níž je exponát vystaven (prů-

měrný exponát mezi slabými exponáty vynikne, na-
opak mezi silnými exponáty neobhájí původní
ohodnocení),

– vliv subjektivního přidělování bodů v jednotlivých
hodnotících kritériích při posuzování téhož exponátu
jinými jurymany (např. stejný nedostatek mohou
hodnotit odlišnou výší ztráty bodů).
Výstava nejnižší kategorie byla pojmenována jako

premiérová výstava. Její název byl odvozen od
skutečnosti, že byla první prezentací, tedy premiérou,
pro každý nově vybudovaný exponát. Exponáty na ni
byly přijímány bez předcházející kvalifikace a výstava
sloužila k získání nebo obnovení kvalifikace exponátů
pro výstavu vyšší kategorie. 

Výstavou vyšší kategorie byla výstava, nazvaná
regionální. Region měl být pro každou výstavu defino -
ván v jejích výstavních propozicích. Organizační výbor
výstavy získal pravomoc zvolit si území, z něhož budou
exponáty soutěžit o účast na výstavě nejvyšší katego -
rie. Proto regionem mohlo být lokální území, okres,
několik okresů, kraj, několik krajů, případně celá repu -
blika. Na uvedenou výstavu mohly být přijaty pouze
exponáty, které na některé z předchozích premié -
rových výstav již získaly předepsaný počet bodů a jim
odpovídající medaili. Regionální výstava sloužila k zí-
skání nebo obnovení kvalifikace pro výstavu vyšší
kategorie.

Nejvyšší kategorii v kvalifikaci představovala výstava,
označená jako výstava národní. Vždy byla organizo -
vána jako výstava celostátní a sloužila k získání
kvalifikace exponátů pro mezinárodní výstavy pod
patronátem FIP/FEPA. 

Když z ekonomických důvodů začal SČF všechny
všeobecné filatelistické výstavy organizovat jako vý-
stavy celostátní, ztratilo výše uvedené pojmenování
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Naše sekce je stabilizovaná, v roce 2013 prodělala
jen nepatrné změny. Vydali jsme tři čísla Zpravodaje
včetně přílohy MAXIMUS (18, 19 a 20), který opět při-
nesl spoustu zajímavých informací o sběratelství CM z
minulosti i současnosti. Kolega Kancnýř dál úspěšně
řídí blog o maximafilatelii; publikoval rovných 100
článků! 

Členská základna měla k 31. 12. 2013 již 43 členů,
z toho 3 zahraniční, což je údaj pozitivní, i když se v
průběhu roku několik členů ze sekce odhlásilo, ale zí-
skali jsme také 5 nových aktivních členů. Jednotliví
členové pracují převážně individuálně, ale na některých
akcích KF a SSČSZ (jde převážně o inaugurace no -
vých známek) se někteří již pravidelně setkáváme ne -
jen s cílem vytvořit nové CM. 

V roce 2013 se nikdo ze sekce nezúčastnil expo -
nátem žádné filatelistické výstavy. Bohužel organizátoři
některých výstav ani třídu maximafilatelie neotevřeli.

V uplynulém roce členové sekce vytvořili kombinace
CM z 37 nových známek emisního plánu, který čítal 41
známek. Využito bylo celých 90 % vydaných známek,
kromě propagačních Tankuj levněji a 20 let České
pošty. Vzniklo i několik CM k vlastním známkám a ně -
kolik CM se staršími známkami v rámci archivace
aktuálních příležitostných razítek toho roku. Z tohoto
pohledu jde tedy o maximální tvůrčí využití. Opět jsme
se zúčastnili mezinárodní soutěže FIP o nejhezčí
maxikartu. Tentokrát jsme se umístili na 12. místě, ale
při skutečnosti, že se volí ze šedesáti států světa, je to
slušné umístění. Nyní očekáváme, jak se umístíme za
rok 2012 s CM Dívka s dlouhými vlasy od Kamila
Lhotáka. V roce 2013 jsme nepublikovali v žádném
časopisu, zato předseda sekce Josef Fronc přednesl
přednášku o maximafilatelii jako specializovaném
oboru filatelie v Domě Portus v Praze v rámci přednáš -
kového cyklu, který organizuje KF 00-15. 

Vydavatelství Oftis Ústí nad Orlicí v čele s panem Ká-
brtem vydalo v roce 2013 šest CM s námětem Závi šův

Sekce sběratelů analogických pohlednic SČF v roce 2013
Kříž, Cyril a Metoděj, Pepa Bican, Kladrubští koně a
Bible kralická. Sadu pohlednic pro tvorbu CM vydala
agentura Progres partners advertising u příležitosti
velerhu Sběratel. Jednalo se o pohlednice s motivy
historických vozů Škoda autora Zapadlíka a pohlednici
Franz Kafka. Naše sekce vydala 11 CM (Ivan Strnad,
EUROPA balíkový vůz, Zlatá bula sicilská – nejhezčí
známka dvacetiletí, Motocykl Böhmerland, MS ve
vodním slalomu, Marta Pavlisová, 200. výročí bitvy u Lip-
ska, Bibli kralickou, Umění Piranesi a Švabinský, z vý-
platních Krteček). PostFila vydala tradiční CM k emisi
Ochrana přírody – Karlštejnsko a 4 historické dopravní
prostředky. Pohlednice byly opět ve volném prodeji,
známky Karlštejnska byly oraženy příležitostnými razítky.
Ostatní CM byly vytvořeny individuálně našimi členy.

Mám-li tedy shrnout výsledky uplynulého roku, kon-
statuji stabilizaci, důležitou pro činnost jakékoli sekce.

Noví zájemci o sbírání a tvorbu CM se mohou při-
hlásit na adrese: fronc@cbox.cz

Josef Fronc, vedoucí Sekce CM SČF

výstav svůj význam. Projevilo se to zejména u regionál -
ních výstav. Jednání o jejich uspořádání přinášelo ne-
malé problémy, protože vytvářející se organizační vý-
bory výstav i orgány místních samospráv si pod po-
jmem „regionální výstava“ představovaly výstavu
okrajovou, nezajímavou, nepatrného významu.

Z uvedeného důvodu při poslední novelizaci VŘ při-
stoupil SČF k přejmenování názvů výstav zcela shodně
s výstavními řády sousedních filatelistických svazů.
Pro kategorii výstavy zavedl pojmenování „stupeň“
(podle německého Rang a polského Stopien), který
očísloval podle důležitosti výstavy. Nejnižší kategorie
má číslo 3, původně regionální č. 2 a nejvyšší (dříve
národní) číslo 1. 

Povinnost dvoustupňové kvalifikace byla zachována.
Nekvalifikované exponáty jsou do soutěže přijímány
pouze na výstavy 3. stupně. Na výstavy 2. stupně
mohou být do soutěže přijaty pouze exponáty, které na

některé z předchozích výstav 3. stupně obdržely nej-
méně pozlacenou medaili (65 bodů), u exponátů
mládeže nejméně stříbrnou medaili (55 bodů). Na vý-
stavy 1. stupně mohou být do soutěže přijaty pouze
exponáty, které na některé z předchozích výstav 2.
stupně obdržely nejméně pozlacenou medaili (70
bodů), u exponátů mládeže pouze exponáty, které na
některé z předchozích výstav 3. a 2. stupně obdržely
nejméně velkou stříbrnou medaili (65 bodů). Pro
soutěžní exponát se uznávají pouze ta hodnocení,
jichž bylo prokazatelně dosaženo do uzávěrky při-
hlášek na konkrétní výstavu. Nejvyšší získaná kvali -
fikace exponátu dospělého vystavovatele z výstav
pořádaných SČF, na základě mezinárodních dohod
SČF, případně pod patronátem FIP/FEPA, platí po
dobu 10 let. U exponátu mládeže platí získaná kva -
lifikace po dobu 3 let od jejího získání.

Walter Müller, předseda SČF a Komise jurymanů

Pro více informací navštivte naše stránky na:

www.cartesmaximum.blogspot.cz
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Výroční setkání v Hradci Králové

Dvě výročí Společnosti sběratelů perfinů
Na sklonku roku 2013 a v roce 2014 si Společnost

sběratelů perfinů připoměla, respektive letos při-
pomene, dvě výročí. Tím prvním, které teprve nastane
v červnu tohoto roku, bude 40 let od vydání prvního
čísla zpravodaje PERFINY. Vyšlo v červnu 1974 v
rozsahu 2 strany A4. Zpravodaj redigoval Vojtěch Maxa
a vydával ho KF 00-65 Kovoprojekta Praha (dnes
Apollofila). V letech 1974-76 vycházel zpravodaj ve
formátu A4 a byl rozmnožován na cyklostylu, od roku
1977 byl vydáván v praktičtějším fomátu A5. V roce
1974 bylo vydáno 5 čísel, 1975-76 pak po 10 (!) číslech
ročně. V pozdějších letech původní periodicita po-
klesla z 10 na 6 čísel roč ně, ale v rozsahu 12 až 16
stran. Ještě později pak zpravodaj vycházel 3 – 4x
ročně. Vojtěch Maxa redigo val zpravodaj až do r. 1988.
Po jeho úmrtí v březnu 1989 se zpravodaje ujal Vladimír
Münzberger a vedl jej do roku 1991. Mezi lety 1991-97
přestal zpravodaj vycházet, což souviselo mj. se státo-
právními změnami v roce 1993. Za dobu od roku 1974
do roku 1991 bylo vydáno celkem 127 čísel. 

Druhým je 10. výročí společného zpravodaje. Tiše a
téměř nepozorovaně na konci roku 2013 uběhlo 10 let
vzájemné spolupráce české Společnosti sběratelů
perfinů a slovenské Skupiny zberatelov perfinov. Po
rozdělení republiky v roce 1993 se rozdělila i do té
doby společná sekce sběratelů perfinů a obě části
krá čely dále svou cestou. Česká část několik let stag -
novala a činnost obnovila koncem roku 1997. Od roku
1998 začal vycházet zpravodaj PERFINY, a to 3 – 4 čísla
ročně. Slovenští kolegové vydávali svůj PERFIN pra vi -
delně, 4x ročně. Po vzájemné dohodě dostávali čle -
nové z České republiky slovenský zpravodaj, čle nové
ze Slovenska český. 

Po několika málo letech si vedení obou společností
uvědomila, že tato situace je poněkud neekonomická,
a začala se rodit myšlenka na společný zpravodaj.
Původní slovenský PERFIN i český PERFINY mívaly
čísla o 16, málokdy o 20 stranách. V létě 2003 se v
Piešťanech uskutečnilo jednání o vydávání jen jednoho
společného časopisu. Jednání se za českou stranu
zúčastnili František Straka a Vladislav Beneš, za
slovenskou stranu Ján Marenčík, Tichomír Kotek a Jú -
lius Píša. Bylo dohodnuto vydávat pravidelně 4 čísla
ročně, v rozsahu 24 – 32 stran, a pevné pořadí: čísla 1
a 3 připraví česká redakce, čísla 2 a 4 slovenská
redakce. Za léta 2004-14 vyšlo celkem 40 čísel o celko -
vém rozsahu více než 1000 stran. Poslední vydané
číslo 4/2013 je už 186. číslem od začátku v roce 1974.

Na tomto místě považuji za potřebné zdůraznit nej-
méně dvě okolnosti, které jdou nad rámec korektní a
vzájemně prospěšné spolupráce našich národních
organizací filatelistů. Tou první je skutečnost, že přes
počáteční rozpad sekce sběratelů perfinů v roce 1993
k sobě našly obě části, česká a slovenská, opět cestu
a formou společného časopisu spolupracují už 10 let.
A tou druhou, a to je nutné zvlášť vyzdvihnout – v
rámci našich národních organizací jsme, pokud je mi
známo, jediní, kdo tímto způsobem dlouhodobě spolu-
pracují. Tak na další společnou cestu, kamarádi „děra -
vých“ známek!

Za Společnost sběratelů perfinů Vladislav Beneš

Pravidelné výroční setkání zástupců klubů filatelistů,
spolupracujících ve východočeském Sdružení, se
konalo 30. 11. 2013 v Hradci Králové. Za SČF se
zúčastnil předseda W. Müller, tajemník J. Maleček a
předseda revizní komise V. Beneš. Českou poštu, s. p.
zastupoval ředitel odboru známkové tvorby ČP, s. p.,
Ing. Břetislav Janík. 

Z pozvaných 31 KF bylo zastoupeno jedním nebo
více členy celkem 22 klubů. Za řízení Ing. Vladimíra
Chládka vystoupili postupně všichni pozvaní. Ing.
Müller pohovořil mimo jiné i o přípravě nových stanov
a vyzval kluby k podávání návrhů a připomínek. Popis
nového umístění sekretariátu do Opletalovy č. 29. do-
plnil Mgr. Maleček. Jeho umístění je nyní pro mimo-
pražské návštěvníky dostupnější. Ing. Janík seznámil
s postavením podniku Česká pošta, s.p. a s proble ma -
tikou vydávání jednotlivých druhů poštovních známek,
včetně tzv. vlastních známek, které jsou výhradním
majetkem jejich objednatele.

V rozpravě vystoupil pardubický Miloslav Kalabza s
fundovanou informací o stavu mládežnické filatelie ve
zdejší oblasti i v celé republice. Zástupce KF 05-23
Chlumec nad Cidlinou hlásil jako jediný přírůstek členů.
Delegát KF 01-71 Brandýs nad Orlicí kriticky poukázal
na skutečnost, že na FDC jsou pražská razítka a ne do-
micil, vážící se k místu, které má přímý vztah ke znám -
ce. Ing Zelený hovořil o nevhodné aktivitě některých
klubů, neboť např. k připomenutí výročí stačí jedna věc
(apost, razítko, dopisnice, atd.), navíc připomínat by se
měla jenom „kulatá“ výročí. Stěžujeme si, že pošta vy-
dává mnoho materiálů, a sami to děláme také. Dr.
Pešek z KF 05-78 Svitavy seznámil se zaměřením a pří-
pravou výstavy SVITAVY 2014. Ing. Fencl z KF 05-11
Vysoké Mýto informoval přítomné o česko-slovenských
vztazích, o své účastí na výstavě v Nitře a o svojí
přednášce v Plzni k jubileu sovětské kosmonautky
Valentiny Vladimirovny Těreškovové.

-Šc- (podle zápisu organizátorů)


