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EDITORIAL________________________________________________ 

 
Vážené kolegyně a kolegové, dnes mám pro Vás dvě zprávy;  jednu dobrou a 
jednu špatnou. Začnu tou příznivou: - Dobrá věc se podařila, budeme mít 
prémii! Každý člen Svazu českých filatelistů obdrží ve druhé polovině letošního 
roku černotisk s rytinou známky k 390. výročí popravy sedmadvaceti českých 
pánů na Staroměstském náměstí. SČF uhradil nezbytné výrobní náklady na 
8000 číslovaných výtisků, což je současný stav naší členské základny. Standardní 
nátisk bude proveden za účasti rytce Václava Fajta. S ředitelem odboru 
známkové tvorby Ing. Janíkem to vyjednali předseda SČF Ing. Müller a tajemník 
Mgr. Maleček. Všechny jmenované je třeba pochválit i za výběr rytiny. 
Nepodlehli líbivým reprodukcím olejových pláten, ale vybrali historický motiv 
z roku 1621. HISTORIA MAGISTRA VITAE (Cicero): Historie - učitelka života. 
 

Čtyři hodiny trvající, zvěrsky provedená poprava, zaštítěná mstícím se 
katolickým císařem Ferdinandem II. Habsburským, vyvolala zděšení v celé 
křesťanské Evropě. Od raného středověku uběhla staletí a zvrhlé nakládání 
s poraženými a s jejich tělesnými ostatky bylo už pro tehdejší „starý kontinent“ 
nepřijatelné. Vždyť například mrtvola osmadvacátého z odsouzených, Martina 
Fruweina, který se dne popravy nedožil, byla ještě posmrtně rozčtvrcena na Bílé 
hoře! Následovaly rozsáhlé konfiskace majetků, systematické rozparcelování 
země cizincům, drancování, rozkrádání a tuhý náboženský diktát, vyhánějící 
mnohé do exilu (Komenský). Vznikly tak základy nové „české“ šlechty, v drtivé 
většině neznající a nechtějící znát jediného českého slova.  
 

Druhou zprávu mám, bohužel, smutnou. Počátkem srpna zemřel v požehnaném 
věku 86 let někdejší dlouholetý šéfredaktor FILATELIE ing. Vítězslav Houška. 
Přívětivý člověk, výborný šachista a znalec pražského sportu. Kdysi jsem byl 
nějaký čas členem redakční rady FILATELIE, a tehdy jsem mu udělal radost 
darováním prvorepublikové ročenky Slavie Praha. Do filatelistické problematiky 
se rychle zapracovával a dokázal časopis táhnout vzhůru. „Já se ti divím, že 
nenapíšeš o známkách něco pořádného!“, řekl mi kdysi. A tak se vlastně stal 
morálním „otcem“ mé brožury k odbornému odznaku Sběratel-filatelista, 
kterou vydala Mladá fronta a v překladu i slovenská Smena. Dodal mi 
sebedůvěru v době, kdy jsme ve Svazu oplývali řadou zkušených autorů. Kdy 
každé přátelské povzbuzení staršího vůči mladšímu představovalo velkou 
morální hodnotu.  
Odešla legenda české filatelie i FILATELIE, ale nikoli z myslí těch, kteří ho znali. 
 
Josef Šolc, šéfredaktor                                                                      jos.solc@email.cz   
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ÚVODEM_________________________________________________ 

 

Pocta KF 06–40 Vysočina v Jihlavě  
 

V roce 1989 byla v bulharské Sofii založena Evropská federace filatelistických 
asociací FEPA. Jejím zakládajícím členem byl i bývalý Svaz československých 
filatelistů, dnes Svaz českých filatelistů (SČF). Jmenovaná kontinentální 
organizace filatelistů je součástí celosvětové Mezinárodní filatelistické federace 
FIP. Od svého založení podporuje jednotlivé národní svazy, kterých je dnes 42 a 
patří k nejpočetnějším kontinentálním federacím na světě. Zajišťuje komunikaci 
mezi členskými svazy, výměnu 
nejzajímavějších a praktických 
zkušeností z vývoje a rozvoje filatelie 
v členských zemích a pravidelně 
oceňuje činnost filatelistických klubů, 
společností i jednotlivců při propagaci 
sbírání známek, při jejich studiu a 
poznávání filatelie. Těm, kteří se o 
podporu filatelie na národní a 
evropské úrovni zasloužili 
nejvýrazněji, uděluje po přezkoumání 
návrhů a po projednání v řídícím 
výboru FEPA příslušný stupeň 
vyznamenání. 
 
27. kongres FEPA, konaný 16. 4. 2011 
v chorvatské Opatiji, udělil 
jihlavskému klubu filatelistů 06–40 
Vysočina prestižní ocenění – Čestné 
uznání Federace evropských 
filatelistických asociací za přínos české a evropské filatelii. Ocenil tak zájem 
vedení klubu o děti a mládež, uspořádání několika Filatelistických olympiád 
mládeže různých stupňů, inaugurací českých poštovních známek včetně 
personalizovaného kupónu a poštovních dopisnic se vztahem k městu a okolí a 
realizaci mnoha propagačních výstav poštovních známek, z nichž bych rád 
připomenul tři poslední – 2. česko-německá výstava OSTROPA 2003, Mladá 
Jihlava 2006 a Národní (a regionální) výstava Jihlava 2009.  
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Čestné uznání FEPA bylo jihlavskému klubu filatelistů předáno na křtu 
příležitostné dopisnice „575. výročí vyhlášení basilejských kompaktát“ 1. 7. 
2011 v gotickém sále jihlavské radnice. Po úvodním projevu bývalého předsedy 
SČF Lumíra Brendla předal prestižní ocenění předsedovi jihlavského klubu Janu 
Horskému současný předseda SČF Walter Müller. Po kulturní vložce ředitelky 
ZUŠ Mgr. Dany Fučíkové (přednes dvou operních árií pro soprán s doprovodem 
klavíru) osvětlil historik dr. Jaroš význam Basilejských kompaktát v dobových 
souvislostech. Následoval křest poštovní dopisnice, který po krátkých projevech 
realizovali šampaňským PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek, náměstek primátora 
Statutárního města Jihlava, Zdeněk Ryšavý, radní kraje Vysočina, Ing. Sylvie 
Křivská, vedoucí pošty Jihlava 1 a Jan Horský.  
 
Blahopřeji KF 06–40 Vysočina v Jihlavě k udělenému vyznamenání a jeho 
členům přeji pevné zdraví a mnoho dalších úspěšných filatelistických počinů i 
nápadů.  
 
Walter Müller, předseda SČF 
 
 
 
INFORMACE  SEKRETARIÁTU______________________________ 
 

Vážení přátelé, 
blíží se den zahájení mezinárodního veletrhu Sběratel a tak se členové 
sekretariátu připravují na setkání se zástupci vašich klubů. Díky organizátorům 
akce nám byl opět zdarma poskytnut stánek, ve kterém si můžete vyzvednout 
prémiové tisky pro své členy a příspěvkové známky SČF na rok 2012.  
Členové komise znalců SČF budou opět bezplatně provádět poradenskou 
službu. 

 
Před naším stánkem na Veletrhu Sběratel bude ve čtvrtek 8.9. v 10:00 hodin   
Ing. Břetislav JANÍK, ředitel odboru známkové tvorby slavnostně předávat 
zástupcům SČF prémiové tisky za rok 2011. 
V tisku jsou i další číslované, sběratelsky zajímavé vstupenky na Den české 
filatelie, který bude tradičně v budově Poštovního muzea v Praze 10. listopadu 
2011. Určitě si nenechte ujít prohlídku obnovených nástěnných maleb Josefa 
Navrátila i autogramiádu tvůrců vánoční známky. 



 

4 

Informace 3/2011 ____________________________________________________________ 
 

Blíží se i termín zahájení První česko-slovenské výstavy ve Vysokém Mýtě. Opět 
budete mít příležitost navštívit i řadu odborných přednášek a setkat se s přáteli 
z jiných klubů a odborných společností. 
Výkonný výbor SČF na své srpnovém zasedání bude projednávat požadavek 
Sdružení východočeských klubů na zlepšení informovanosti prostřednictvím 
webových stránek SČF a celou řadu podnětů delegátů 4. valné hromady SČF. 
Vyjádří se i k otevřenému dopisu pánů Petříka a Jindry k činnosti komise znalců 
SČF. 
Do 4. čísla Informací SČF a průběžně na webové stránky SČF připravujeme 
zveřejnění všech usnesení výkonného výboru i podzimního předsednictva SČF. 
Těším se na setkání s vámi na Sběrateli i ve Vysokém Mýtě a přeji vám hodně 
zdaru ve vaší odpovědné práci v klubech filatelistů. 
Těšíme se na setkání s Vámi na veletrhu Sběratel! 
 
Jaroslav Maleček, tajemník SČF 
 
 
Z  KLUBŮ,  SPOLEČNOSTÍ   A  SEKCÍ_________________________ 

 

První česko-slovenská výstava Vysoké Mýto 2011 
 
Dle plánu činnosti pro rok 2011 a v souladu se smlouvou o spolupráci mezi SČF 
a ZSF uspořádá v  říjnu vysokomýtský KF 05-11 soutěžní všeobecnou 
filatelistickou výstavu ve dvou kategoriích. Pro exponáty s již získanou 
kvalifikací bude připravena výstava národní, které se účastní svými 
kvalifikovanými exponáty také slovenští vystavovatelé. Pro české vystavovatele, 
jejichž exponáty jsou na počátku kvalifikačního postupu, bude připravena 
kategorie Premiéra. Cílem výstavy je propagace filatelie a současně 
prohloubení spolupráce mezi našimi a slovenskými filatelisty. 
 
O projektu výstavy 
Národní i premiérová část výstavy jsou pojaty jako experimentální. Vlastní 
experiment zahrnuje využití virtuální výstavy Exponet pro přípravu hodnocení 
exponátů pro členy jury.  
Podmínkou přijetí exponátu na výstavu bylo předání naskenovaného exponátu 
v předstihu (do 31. července), aby mohl být zástupci virtuální výstavy Exponet 
(pánové Ing. Černík a Ing. Janík) umístěn do speciální sekce výstavy Exponet. 
V této sekci budou jednotlivé exponáty přístupny pouze členům výstavní jury, 
s výjimkou těch exponátů, které jsou na výstavě Exponet již dávno umístěné. 
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Členové výstavní jury provedou hodnocení exponátů s předstihem, mohou 
exponát prohlížet více než dva měsíce, samozřejmě s přihlédnutím k časovým 
možnostem a podmínkám svého internetového připojení. Na výstavě, při 
jednání jury členové jury ověří, že exponát skutečně existuje a dále fyzicky 
zkontrolují eventuální sporné záležitosti. Jury tak přijede na výstavu s již 
připraveným hodnocením, které bude  projednáním v týmu potvrzeno či 
upřesněno. Proto musí být exponát dopraven na výstavu i když nebude fyzicky 
vystaven (bude hodnocen tzv. „v  trezoru“). Vystavovatel se rozhodl a 
v přihlášce uvedl, zda udělí souhlas se zveřejněním svého exponátu na výstavě 
Exponet také po skončení výstavy. Rozhodl-li se, že nechce, aby jeho exponát 
zůstal jako součást výstavy Exponet, bude zajištěno vymazání tohoto exponátu. 
 
Zkušenosti s novinkami 
Na tomto místě dovolte, abych se již nyní podělil o své zkušenosti se zavedením 
výše uvedených novinek. Musím uvést, že SČF i OV si byl vědom, že na 
vystavovatele klade zvýšené nároky oproti výstavám minulým. Vystavovatelé 
museli vyřešit problém, jak naskenovat svůj exponát. Samozřejmě, ti zkušenější 
či progresivnější tento moderní nástroj používají již delší dobu. Jsou si totiž 
vědomi nesporných výhod skenování listů exponátu. Těmi jsou například 
archivace exponátu a možnost sledování změn v jeho budování, důkazní 
materiál v případě odcizení, možnost využití v případě prodeje a jistě bychom 
našli také další výhody. Pokročilejší počítačoví uživatelé dokáží ve svém počítači 
exponát nejdříve sestavit – a přitom vytvořit několik variant rozmístění 
materiálů a textů, a poté si vybrat tu nejdokonalejší variantu – a pak podle této 
„makety“ vytvoří list opravdový. Jsem rád tomu, že byť to pro některé byla 
značná komplikace, dokázali ji všichni „nějak“ vyřešit. Již v této chvíli za to patří 
všem vystavovatelům velký dík! Významné poděkování OV míří také 
k zakladatelům Exponetu Ing. Černíkovi a Ing. Janíkovi, kteří se osobně postarali 
o naskenování několika exponátů. Vytrhli tak pomyslný trn zejména starším 
filatelistů a těm, kteří dosud neměli možnost setkat se skenováním, případně 
nenalezli pomoc u kolegů z klubu či členů rodiny. 
Jako běžný standard byla a je využívána elektronická komunikace mezi 
vystavovatelem a OV. Konstatuji, že jsem příjemně překvapen, že vystavovatelé 
bez problémů zvládají tento moderní způsob komunikace. Současně se 
domnívám, že také OV, tím, že zavedl stránky výstavy na kterých je možné číst 
novinky o výstavě, se snaží podávat vystavovatelům aktuální informace. Malé 
zklamání OV pramení z toho, že na stránkách lze psát komentáře k jednotlivým 
článkům, které však čtenáři nevyužívají.  
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Seminář v rámci výstavy 
V rámci výstavy se uskuteční sobotní seminář s pestrým programem. Jeho 
přesný program podobu naleznete na jiném místě. Využijte nabízených 
informací, které budou podávat naši velmi zkušení kolegové! 
 
Výstava ve filatelii 
OV připravuje pro sběratele následující: 
-příležitostná poštovní dopisnice, kterou vydá MOP ČR dne 5.10.2011 („E“ - 
Mucha, v obrazové části je motiv z výstavního plakátu „filatelistické náměstí“, 
loga pořádajících filatelistických svazů a fotografie detailu pomníku padlým 
vojákům 30. pěšího pluku A. Jiráska)  
-příležitostné poštovní razítko (nastavitelné datum, vyobrazen plk. Beran – 
k dispozici na poště), 
-příležitostná R nálepka (s názvem výstavy a znakem města – k dispozici na 
poště), 
-klubová obálka (s natištěným logem výstavy), 
-známky s kupóny pro přítisk (známka 10Kč, na kupónu městský znak, název 
výstavy). 
Vzhled uvedených materiálů najdete na stránkách výstavy. 
Věříme, že návštěvníci si odvezou hezké zážitky z výstavy, které si připomenou 
také díky pestrému filatelistickému materiálu. 
 
Krátké vzdálenosti ve městě 
Pro návštěvníky výstavy je připraven plán města s označením významných bodů 
filatelistického zájmu. Nespornou výhodou je skutečnost, že všechna označená 
místa jsou snadno dostupná chůzí a vzdálenosti jsou krátké. Nejdelší vzdálenost 
představuje chůzi asi 20 minut! Výstava končí v neděli, ale příležitostné razítko 
bude používáno také v pondělí. Chceme, aby také návštěvníci, kteří se dostaví 
v sobotu odpoledne či v neděli, a nedostanou se tedy na poštu (z důvodu 
otevírací doby), mohli odeslat svoje zásilky opatřené příležitostným razítkem. 
 
Literatura také v Praze 
Je známo, že na této výstavě zkoušíme nové věci. Další novinkou, kterou Vám 
nabízíme, je pomyslné rozkročení výstavy. Po dohodě s ředitelem Poštovního 
muzea bude vystavena třída literatury také v Praze. Umožní to skutečnost, že 
vystavovatelé předávají exponáty ve dvou kusech. Jeden výtisk tak bude 
k dispozici ve Vysokém Mýtě a druhý v Praze. Pražská výstava třídy literatury 
tak naváže na bohatou tradici výstav PRAGA. 
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Průvodce výstavou nově 
Závěrem mi dovolte, abych Vás seznámil s další novinkou. Společnost Filatelie 
s.r.o. reagovala na výzvu OV, uveřejněnou na stránkách výstavy, a nabídla 
pomoc při vydání Průvodce výstavou. Průvodce výstavou tedy vyjde 
s předstihem a bude bezplatně dodán jako příloha časopisu Filatelie. Jeho 
obsahem bude kromě povinné náplně také pozvání do Vysokého Mýta a měst a 
zajímavých míst v okolí, samozřejmě vše filatelisticky ilustrované. Čtenář 
Filatelie se tak bude moci na výstavu s předstihem připravit. Cílem je dosáhnout 
toho, aby tento filatelista vzal na výstavu celou rodinu, případně své kamarády 
či známé a pojali výlet na výstavu jako víkendovou akci. Pak už bude zajisté 
maličkostí přesvědčit je na výstavě osobně o tom, že filatelie je prima záliba pro 
všechny generace! 
 
Jménem OV přijměte srdečné pozvání do Vysokého Mýta. Věřím, že také Vy 
naleznete na výstavě něco zajímavého. Pokud plánujete svoji návštěvu na více 
dnů, rezervujte si včas vhodné ubytování, informace jsou na stránkách výstavy: 
http://csvystava.blogspot.com/ 
 
Petr Fencl, předseda OV 
 

 
 
Filatelie a Esperanto 
 
Nedávno jsem se vrátil z návštěvy hlavního norského města Oslo a z 
Lillehammeru. 
I přes řadu povinností (moje cesta se uskutečnila díky Okresní hospodářské 
komoře Hodonín - OHK), se mi podařilo navštívit Norské poštovní muzeum, 
které sídlí v Lillehammeru ve čtvrti Maihaugen, (post@maihaugen.no 
www.maihaugen.no), která je zcela mimo město, v čisté norské přírodě. 
Bohužel, na samotnou prohlídku jsem měl jen málo času -  dal by se tam strávit 
i celý den. Vedle samotné historie, jako dobové poštovní úřady (včetně figurin 
dobových pracovníků), dopravní prostředky (a to i lodě, vagony vlakových pošt, 
oblečení pošťáků do drsné norské přírody, atd.) mne zajímaly hlavně norské 
poštovní známky, i když jsem především námětový filatelista. Při tamní 
návštěvě jsem se i zasmál, když kolega, vstupující do historického poštovního 
úřadu, pozdravil postavu (samozřejmě figurínu) sedící u přepážky a dožadoval 
se odpovědi. 
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Díky tajemníkovi Norské esperantské ligy p. Douglas-Draperovi jsem navštívil i 
sekretariát Norského filatelistického svazu, který je současně i sídlem 
největšího filatelistického klubu v Norsku. Tajemník filatelistického Svazu p. 
Thore Habberstad zná naši Prahu především z návštěv výstav PRAGA.  
Při velmi živé debatě (tlumočeno přes esperanto i do češtiny - s ohledem na dva 
členy naší skupiny OHK) - mne vedle jiného zaujala především jejich 
filatelistická knihovna (více jak 10 000 svazků, včetně řady svazků naší 
Monografie). Z našeho povídání mě zaujaly minimálně dvě záležitosti. Jejich 
Svaz má podobný problém s mládeží jako náš SČF, tedy absenci našich mladých 
nástupců, který se snaží řešit tzv. za pochodu. Velmi mne zaujala skutečnost, že 
mají fungující nadaci "Vzdělání filatelie", kam přispívají jak firmy, tak i 
soukromé osoby. Z fondu této nadace dokáží např. zaplatit vydávání 
propagačních materiálů o filatelii, které jsou zpracovány na velmi vysoké 
profesionální úrovni. Tato Nadace podporuje např. i aktivní filatelisty, a to třeba 
i tím způsobem, že jim přispívá i na osobní účast na filatelistických výstavách v 
zahraničí. Nešlo by něco takového, či podobného, i v našich podmínkách? 
 
Vladislav Hasala, sekce Esperanto při ČNS SČF                (redakčně kráceno -Šc-) 

 
 
Křest „Šumavy“ 

 
Klub filatelistů 03-09 v Sušici uspořádal 3. září 2011 v sále gymnázia slavnostní 
křest aršíku poštovních známek „Šumava – biosférická rezervace UNESCO“, za 
účasti autorů. Pro sběratele i nejširší veřejnost připravil dopisnici s přítiskem, 
grafický list a pamětní tiskový list. Proběhla autogramiáda, byly prodávány FDC i 
aršíky, uskutečnila se velká výměnná schůzka. Zájemci se mohou obrátit na 
adresu: Jan Vachoušek, Příkopy 22, 342 01 Sušice (přiložit 10 Kč známku), nebo 
na adresu:  burzitida@seznam.cz                                                                            -Šc- 

 
 
75. výročí KF Nová Paka 
 
Klub filatelistů v Nové Pace si v letošním roce připomíná 75 let od svého vzniku. 
První schůzka se uskutečnila 25. října 1936 za účasti 15 nadšenců, kteří se 
dohodli, že se budou pravidelně scházet za účelem výměny poštovních známek 
a vyměňování zkušeností z praxe i odborné literatury. Na základě povolení 
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Zemského úřadu byl pak 11. listopadu 1936 ustanoven Klub filatelistů v Nové 
Pace. Klub během své rozvíjející činnosti vykonal velmi mnoho a vychoval řadu 
výborných filatelistů. Prodělal také složitý vývoj i změny názvu, poznamenaný 
dobou i politickou situací až k dnešnímu dni, kdy má klub 50 členů a patří 
k největším ve východních Čechách. 
Toto výročí si připomeneme výstavkou v Městské knihovně v Nové Pace ve 
dnech 3. – 14. října 2011, zaměřenou na historii Klubu s ukázkami námětové 
filatelie. 
Při této příležitosti vydává klub přítisk na kuponech poštovních známek, 
pamětní razítko a přítisk na obálce. Na poštovním úřadě Nová Paka bude ve 
dnech 3. – 14. října 2011 používána cenná nálepka APOST s přítiskem „75 let 
KF“. Uvedené suvenýry je možno objednat na adrese: Ervín Lorenz, Na 
Cihlářce 1377, 509 01  Nová Paka. 
 
Bohuslav Kočí, jednatel KF 05 - 086 

 
 
Ve znamení Mistra Theodorika 
 
Krkonošské muzeum v Jilemnici, Česká pošta s.p. - 
Poštovní muzeum v Praze, Klub filatelistů 05-41 
Jilemnice a Miloš Ondráček si dovolují pozvat 
příznivce filatelie a výtvarného umění na výstavu 
Grafické tvorby Miloše Ondráčka v Krkonošském muzeu v Jilemnici ve dnech 
7.10. – 13.11.2011. Vystaveny budou rytiny nejen poštovních známek 
Československa a České republiky, ale i rytiny bankovek obou těchto států a 
volná grafika jednoho z našich nejlepších rytců poštovních známek a bankovek 
současnosti. Výstava je věnovaná Mistrovým 75. narozeninám a je ojedinělou 
příležitostí seznámit se s jeho dílem v takovém rozsahu, za posledních 15 let 
Miloš Ondráček uspořádal  podobných výstav jen naprosté minimum. Vernisáž 
výstavy se koná 7.10.2011 v 17 hod., její součástí bude křest známky Světová 
poštovní unie vydané dne 5.10.2011. Dne 7.10.2011 bude Česká pošta 
Jilemnice v prostorách muzea od 9 hod do 17 hod používat dvě příležitostná 
poštovní razítka (jedno k výstavě, jedno ke křtu známky), přímo na poště bude v 
provozu příležitostný Apost s textem Jilemnice-M.Ondráček, v prodeji bude i 
pamětní list vydaný Českou poštou. Pořadatelé výstavy připravili pro filatelisty 
přítisky na dopisnicích jak k výstavě, tak ke křtu známky, tiskový list s přítisky na 
kuponech a obálku s přítiskem, dne 7.10.2011 se bude v 10.30 hod konat 
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autogramiáda M. Ondráčka, jejíž druhá část se 
uskuteční 15 hod (pořadatelé doufají, že se na tuto 
druhou část podaří zajisti i přítomnost prof. Dušana 
Kállaye). Není nezajímavé, že dne 14.09.2011 bude 
vydána i pohlednice s natištěnou známkou Vánoce této 
stejné autorské dvojice. M. Ondráček bude dle svého 
přání podepisovat jen materiály vydané k této výstavě 
(ostatní materiály k podpisu je možno u něj ponechat 
ve zpáteční řádně frankované zpáteční obálce 
s vyplněným podacím lístkem a vrátí je poštou později). Bližší informace 
k výstavě a průběhu celého dne na adrese Slavomil Strnad, P.O.Box 55, Jižní 
466/20, 513 01 Semily oproti frankované obálce nebo na adrese 
s.strnad@tfnet.cz.    
 
Slavomil Strnad  

 
 
Pochvala pro redakci 
 
Jako redaktor a editor Zpravodaje Společnosti sběratelů československých 
známek SČF vidím jednoznačně zlepšení u letošních INFORMACÍ SČF hlavně po 
obsahové stránce. Bude výborné, když začnou z klubů chodit reakce a 
INFORMACE se rozšíří o rubriku "Listárna". Jinak se přimlouvám za audit 
celkových nákladů za tisk a distribuci s porovnáním tisku externího pro zlepšení 
kvality tisku. Podstatně lépe by Informace vypadaly s kvalitními fotografiemi z 
různých akcí. Toť můj názor. 
 
Josef FRONC, člen P SČF 

 
 
NAŠE MLÁDEŽ___________________________________________ 

 
Finále Filatelistické olympiády  
 
Brandýs nad Orlicí se letos stal místem celostátního setkání nejlepších mladých 
filatelistů. Od pátku 10.6. do soboty 11.6. se tu konalo celostátní finále 
Filatelistické olympiády. 
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Účastníci se sjeli už v pátek po 
poledni. Nejdříve se prošli po 
Brandýse, navštívili Pamětní 
místnost J. A. Komenského a 
večer pak následovala procházka 
do údolí, kde kdysi údajně žil J. A. 
Komenský a kde je nyní jeho 
památník a nově vybudovaný 
labyrint z habrů. Večer pak ještě 
následovala zajímavá a atraktivní 
přednáška P. Fencla o jeho 
exponátech a hlavně o jeho cestě do USA na start jednoho z poslední letů 
amerických raketoplánů. 
 

V sobotu ráno začala vlastní soutěž, 
které se zúčastnilo 19 dětí ve 
čtyřech věkových kategoriích. 
Mladí filatelisté dostali přidělená 
čísla, pod kterými soutěžili, a testy 
filatelistických a tematických 
znalostí. Po vyplnění testů pak 
začali s tvorbou albových listů. 
Tématem letošního ročníku FO bylo 
„Moje oblíbené místo.“ Většina 
soutěžících prokázala nejen dobré 
nápady, jak dané téma zpracovat, 
ale také znalosti a dovednosti při 

vytváření albových listů. Některé vytvořené miniexponáty by mohly posloužit 
jako základ pro příští výstavní exponát. 
 
Celé setkání proběhlo v příjemné a srdečné 
a atmosféře a myslím, že všichni byli 
spokojeni. Poděkování patří především 
místním organizátorům, kteří dokázali 
v krátké době vše perfektně připravit a 
také všem sponzorům, bez jejichž přispění 
by se tato akce nemohla uskutečnit. 
 
Zdeněk Töpfer 
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Nejúspěšnější účastníci FO 

 Kategorie Z     

POŘADÍ Jméno a příjmení OBLAST 
Filat. 
test 

exponát 
celkem 

Body 
součet 

1. Sedláková Michaela JM 30 51 81 

2. Soukup Samuel J-ZČ 19,5 45 64,5 

3. Farský Lukáš VČ 12,5 41 53,5 

 

 
 

Kategorie A     

POŘADÍ Jméno a příjmení OBLAST 
Filat. 
test 

exponát 
celkem 

Body 
součet 

1. Kacetlová Denisa JM 36 48 84 

2. Držmíšek Martin VČ 33,5 47 80,5 

3. Prusík Tomáš J-ZČ 31 44 75 

 

 
 

Kategorie B     

POŘADÍ Jméno a příjmení OBLAST 
Filat. 
test 

exponát 
celkem 

Body 
součet 

1. Ondrejková Pavlína JM 33 54 87 

2. Bečička Petr   VČ 20,25 44 64,25 

3. Soukupová Gabriela J-ZČ 18,25 43 61,25 

      

 Kategorie C     

POŘADÍ Jméno a příjmení OBLAST 
Filat. 
test 

exponát 
celkem 

Body 
součet 

1 Hošková Karolina J-ZČ 32,5 51 83,5 

2. Zoufalá Anna JM 30 52 82 

3. Bečička Martin VČ 16 48 64 
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Finále pohledem účastníka 
 
Finále FO se konalo 10. – 11.6.11 v Brandýse nad Orlicí. Ze znojemského KMF se 
do finálových bojů přes oblastní kolo v Brně probojovalo 5 mládežníků – 3 
děvčata a 2 chlapci. Téma letošní olympiády bylo „Moje oblíbené místo“. 
Pořadatelé, za což jim patří poděkování, připravili první den pro soutěžící 
prohlídku města, exkurzi do rehabilitačního ústavu, návštěvu pamětní síně 
J.A.Komenského i výlet do přírodního bludiště. Po večeři byla přednáška a 
beseda s naším úspěšným vystavovatelem Petrem Fenclem z Vysokého Mýta. 
V rámci svého vystoupení „Od Gagarina po raketoplán Discovery“ promítl 
ukázky ze svých úspěšných exponátů a ve druhé polovině promítl a 
okomentoval fotografie ze své cesty po USA, kde se při té příležitosti zúčastnil i 
startu raketoplánu. 
 

 
 

Úspěšná znojemská parta ověnčená perníkovými medailemi: zleva Anna 
Zoufalá, Michaela Sedláková, Denisa Kacetlová a vedoucí KMF Stanislav Dušek 
 
Druhý den proběhla prezentace soutěžících a vlastní soutěž. Soutěžící soutěží 
anonymně, až po sečtení výsledků se teprve zjistí, kdo pod vylosovanými čísly 
konkrétně soutěžil. Olympiáda je vyvrcholením toho, co se mladí filatelisté ve 
svých KMF naučili. Své znalosti zužitkují v testech, ale i v praktické tvorbě 
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miniexponátu na dané téma (do konečných výsledků finále se započítává 
z každé oblasti jen ten nejúspěšnější). 
Zde jsou celkové výsledky jednotlivců z oblasti Jižní Moravy: 
Kategorie „Z“  (do 10 let)    Sedláková Michaela  (KMF Znojmo)         1. místo 
                   „A“ (do 13 let)    Kacetlová Denisa  (KMF Znojmo)              1. místo 
                   „B“ (do 16 let)    Ondrejková Pavlína  (KMF Zlín)                 1. místo 
                   „C“ (do 18 let)    Zoufalá Anna  (KMF Znojmo)                     2. místo 
Jihomoravská oblast jednoznačně zvítězila v hodnocení oblastí. Velmi zajímavý 
postřeh: bodovala pouze děvčata! 
Pořadatelům i jury patří jednoznačně dík za výbornou organizaci olympiády i 
péči o jednotlivé delegace. Bylo krásné počasí a účastníci si 2 dny prožité 
v krásném prostředí užili. Finále příští rok bude v České Kamenici a dané téma 
bude „Demokracie“. 
 
Stanislav Dušek, člen OKM SČF v Brně a ved. KMF 56-83 F.Horniaka ve Znojmě 
 

 

 



 

15 

Informace 3/2011 ____________________________________________________________ 
 

 

INFORMACE  Z  ČESKÉ  POŠTY_____________________________ 
 
Příležitostná razítka, R nálepky a cenné nálepky APOST – rok 2011 

        datum pošta PSČ text         

od 1.3.2011 Praha 1 - přep.17 110 00 DENNÍ PR - denní razítko s obrazovou částí, ve které je  

vyobrazena stylizovaná ocelová destička s rydlem a vyrytým nápisem Známková tvorba 
 20.3.-

31.12.2011 Cheb 2 350 02 CN Apost/přítisk "950 let města"   
u příleţ.oslav 950.výr.zaloţení města 
Cheb           

20.6.-
9.9.2011 Ženklava 742 67 CN Apost/přítisk "Ţenklava 600.výročí"   

u příleţ. oslav od první písemné zmínky o obci Ţenklava         

4.7.-
29.7.2011 Zbůch 330 22 CN Apost/přítisk "80 let pošty Zbůch"   

15.7.-
22.7.2011 Zbůch 330 22 PR "80.výročí poštovního úřadu, Zbůch"   

od 
15.7.2011 Zbůch 330 22 R nál. "80 let pošty Zbůch" (960 kusů) 

 do spotřeb.     u příl.oslav výročí zaloţení pošty   

11.7.-
31.7.2011 Chýnov 391 55 PR "150 let pošty v Chýnově, K. K. Poftamt und Poftftation. 
u příl. 150.výr.zaloţení pošty v 
Chýnově 

 

C: K: Pofftowni Auřad. 1861 2011, Chýnov" v obr.je vývěsní 
poštovní štít pouţívaný kolem roku 1861 

     

26.7.2011 Praha 6 160 00 
OVS"Květa Peschkeová a Iveta Benešová,vítězky 
Wimbledonu 

otisk výplatního strojku Postalia - červená barva (pořádá Olympsport)     

27.7.2011 Praha 6 160 00 
SR "75 let přenosu olympijského ohně z Olympie do 
Berlína" 

propagační vloţka bude umístěna v orážecím strojku Postalia - černá barva (pořádá Olympsport) 

6.8.-
13.8.2011 Praha 99 199 00 PR "Prague, 77th F.I.C.C. RALLY, 5. - 14. VIII. 2011, 

u příleţ.konání 77. celosvětového setkání CZECH REPUBLIC, Praha 99" s vyobr.logem caravanistů 
caravanistů, ppp v areálu Výstaviště Letňany, 6.8.2011 10:00-18:00h., 7.8.2011 10:00 -15:00h., 
8.8.2011 

10:00-18:00h. Od 9.8.2011 do 13.8.2011 bude na poště Praha 99-Letňany     

od 
15.8.2011 Mnichovice 251 64 R nál. "100 let od narození akademické malířky Milady  
do 
spotřebování     Kazdové-Hirkové" (480 kusů)     

15.8.2011 Mnichovice 251 64 OVS "Milada Kazdová 1911-2011,obraz děvčátka s kyticí  

propagační vloţka bude umístěna ve výplatním strojku Postalia - červená barva 
ve 
váze" 

18.8.-
27.8.2011 Čeladná 739 12 PR "Czech open 2011, Čeladná" a logo turnaje 

u příleţ.konání golfového turnaje, ppp v areálu golfového hřiště 18.8.-21.8.2011, od 09:00 do 17:00,  

 22.- 27.8.2011 v Čeladné 
     31.8.-

5.9.2011 Havířov 1 736 01 
PR"Europa Cup 2011,Mistrovství Evropy ve floristice, 
Havířov 1" 

u příleţitosti konání ME ve 
floristice   

v obr. je květ 
Strelicie       
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31.8.-
7.9.2011 Praha 1 110 00 PR "Praha 1" s vyobr. hvězdičkami   
u příleţ. 110.výročí zalesňování 
Izraele 

      31.8.-
9.9.2011 Praha 1 110 00 PR "WA Mozart, Praha 1" s vyobr. křišťálem 
u příl.vydání známkového sešitku "W.A.Mozart". Vyobr.křišťál je jedním ze symbolů zednářství, se 
kterým byl  

W.A.Mozart spojován celý ţivot. Tento motiv je pouţit i na známce, kdy jej Mozart drţí v pravé ruce 

od 1.9.2011 Český Těšín 1 737 01 R nál. "100.výročí tramvaje v Těšíně 1911-1921-2011" 

do spotřeb.     (960 kusů)       

1.9.-
8.9.2011 Praha 1 110 00 PR "Praha 1" s vyobr. vozítkem Velorex-pohled ze zadu 

u příleţ. 60.výročí od začátku výroby vozítka Velorex 
    

3.9.2011 Sušice 1 342 01 
PR "Křest aršíku Šumava, Sušice 1" a vyobr. hořec 
šumavský 

3.9.2011 Sušice 1 342 01 CN Apost/přítisk "Křest aršíku Sušice1" 
 u příleţ.křtu aršíku Ochrana přírody:Šumava-biosférická rezervace UNESCO, příl.přep.bude umístěna  

v prostorách gymnázia Sušice od 09:00 h. do 12:00 h. CN Apost bude k dispozici na poště Sušice 1.  

od 5.9.2011 Znojmo 1 669 01 R nál. "Znojmo historickým městem České republiky 

do spotř.     roku 2010" (720 kusů)     

5.9.-
30.9.2011 Znojmo 1 669 01 CN Apost/přítisk "Znojmo1 HISTOR.MĚSTO" 

u příleţ. vyhlášení Znojma historickým městem České republiky roku 2010 
  7.9.-

11.9.2011 Jičín 1 506 01 
PR "Festival Jičín-město pohádky, Jičín 1" v obr.je 
panorama  

  
  

Jičína umístěné ve skořápce vlašského ořechu 

u příl.21.ročníku festivalu, ppp bude na Valdštejnově nám.v Jičíně vţdy od 09:00 do 17:00 hod.  

8.9.-
15.9.2011 Praha 1 110 00 

PR "Antonín Dvořák 1841-1904,Praha 1"s vyobr.portrétem 
A.D. 

u příleţ. 170.výr. narození skladatele A.D. 
     8.9.-

10.9.2011 Praha 9 190 00 PR "14. mezinárodní veletrh Sběratel, Sběratel Sammler  

  
  

Collector, Praha 9" v obr. je logo veletrhu Sběratel 

8.9.2011 Praha 9 190 00 R nál. "14. mezinárodní veletrh Sběratel 8.-.10.9.2011" 

do spotřeb     s vyobr.logem veletrhu     

10.9.2011 Praha 9 190 00 PR "Poštovní správa spojených národů, Den OSN, veletrh 

      Sběratel, Praha 9" s vyobr.logem OSN   

u příleţ.konání mezinárodního veletrhu Sběratel, příl.přep. umístěna v areálu výstaviště PVA Letňany   

čtvrtek a pátek  8.9.-9.9.2011 od 10:00 do 18:00 hod. a v sobotu 10.9.2011 od 10:00 do 16:00 hod. 

10.9.-
12.9.2011 Praha 1 110 00 

PR "Zdeněk Malý, Cev Volleyball EUROPEAN 
Championship, 

14.9.-
15.9.2011 

  

Praha 1"v obr.portrét volejbalisty Z.Malého,který byl 
kapitánem 

17.9.-
18.9.2011 

  
druţstva mistrů světa z roku 1957 

 u příleţitosti konání ME ve volejbale muţů 
    10.9.-

12.9.2011 Karlovy Vary 1 360 01 PR "Josef Bulda Musil, Cev Volleyball EUROPEAN  
14.9.-
15.9.2011 

  
Championship,Karlovy Vary 1" v obr. je portrét volejbalisty  

17.9.-
18.9.2011 

  
J. B. Musila (vyhlášen nejlepším volejbalistou 20. století) 
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10.9.2011 Kamenice nad 394 70 SR "Stadion Vlasty Buriana" (černá barva, razítkovací) 
12.9.-
17.9.2011 Lipou 

 
u příleţ.otevření stadionu. Vlasta Burian v roce 1943  

v Kamenici n.L. soudcoval fotbalové utkání mezi místní jedenáctkou a Spartou Praha.  
Pořádá Společnost přátel V.Buriana- archivář I.Vápenka. Akce se koná ke 120.výr. nar. Krále komiků 

 
  

12.9.-
16.9.2011 Háj ve Slezsku 747 92 CN Apost/přítisk "Háj v.S.100r.kostela"   

u příleţ.výročí zaloţení kostela             

od 
2.10.2011 Žamberk 564 01 R nál. "175 let pošty Ţamberk" (960 kusů)   

do spotřeb.     u příleţ.výročí pošty       

od 
6.12.2011 Mělník 1 276 01 

R nál. "100 let od přeletu Jana Kašpara s cestujícím Mělník 
- 

do spotřeb.     Chuchle"  (480 kusů)       
 

aktualizace 26.7.2011 
 

Marie Chábová, Česká pošta, s.p.   chabova.marie.@cpost.cz 
 
 
FILATELISTICKÝ  KALENDÁŘ________________________________ 
 
V této rubrice rádi zveřejníme také Vámi pořádané akce – napište nám o nich, 
prosím! 
 

8. – 10. 9. Veletrh Sběratel, výstaviště PVA Praha 9 Letňany 
12. - 16. 10. První česko-slovenská filatelistická výstava Vysoké Mýto 2011  
16.10. odborný seminář (program na deskách Informací) 
Stránky výstavy: http://csvystava.blogspot.com/ 
 

Program setkání ČMSPH  
konaného v sobotu 15. října od 14:00 hodin v rámci 1. česko-slovenské výstavy 
poštovních známek Vysoké Mýto 2011 
 
Lubor Kunc, poštovní historik a předseda ČMSPH:   
Polní pošta čs. jednotek ve Francii, Velké Británii a Československu 1939 – 46 
 
Robert Hill, poštovní historik, člen Czechoslovak Philatelic Society of Great 
Britain a The Royal Philatelic Society London:   Čs. revoluční vydání 1944-45 
 
Miroslav Bachratý, poštovní historik a člen Zväzu slovenských filatelistov:   
Kontrola poštového styku medzi Slovenskom a Protektorátom 1939-45 
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Pozvánka do Žamberka 
 
Městské muzeum v Žamberku spolu s Klubem 
filatelistů 05-70 Žamberk, s Českou poštou, s.p. 
a Poštovním muzeem Praha pořádají výstavu  
nazvanou 175 let pošty Žamberk. 
 
Výstava bude otevřena od 8.října do 30. října 
2011 v Městském muzeum v Žamberku: 
úterý – pátek         9 – 12 hod.   a   13 – 16 hod. 
sobota, neděle                                   14 – 17 hod. 
 
Slavnostní otevření výstavy proběhne v sobotu 8.října 2011 v 15 hod. včetně 
příležitostné poštovní přepážky. Srdečně zvou pořadatelé. 
 
 

 
MKS Vyškov a KF 06 -7 Vyškov 
pořádají v neděli 16. října 2011 od 8 do 11 
hodin 
velkou výměnnou schůzku sběratelů 
poštovních známek, telefonních karet, odznaků, 
mincí a bankovek, starožitností a dalších 
sběratelských oborů. Cena stolu 30,- Kč; vstup 
10 Kč, mládež 5 Kč. 
Schůzka se koná v Besedním domě Vyškov, Jana 
Šoupala 4, tel. 517 348 809, kde můžete předem 
objednat stoly. 

 
 
Sběratelská burza 
Klub filatelistů 03-13 Plzeň pořádá výměnné schůzky a sběratelské burzy 
v následujících sobotních termínech: 10.9. a 24.9., 8.10 a 22.10., 5.11 a 26.11. 
(velká), 10.12.2011. Místo konání: SŠD/SOUD, Karlovarská tř. 99 v době 8:30-
10:30 hodin, velká 8:00-12:00 hodin. 
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Výstava  L I D I C E   2 0 1 2  
 

Výstavy jsou hnací silou filatelie, podnítí aktivitu sběratelů a umožňují setkání 
filatelistů z různých míst.  Je to vyvrcholení sběratelské činnosti a poskytují 
možnost ukázat to nejlepší, co se podařilo sběratelům někdy i za desítky let 
nashromáždit. V Evropě letos a příští rok není žádná světová výstava. První 
velká výstava bude BRNO 2013. Ale vystavovat na Brně, znamená získat 
kvalifikaci na národní výstavě. Získávání kvalifikací není snadné, je třeba více kol 
a až národní výstava umožňuje získání kvalifikace na světové výstavy pod 
patronací FIP a FEPA. 
V roce 2012 bude tato možnost v Lidicích. Ředitel Památníku Lidické galerie 
JUDr. Milouš Červencl a vedoucí Lidické galerie Mgr. Ivona Kasalická zorganizují 
ve spolupráci se Svazem českých filatelistů národní výstavu poštovních známek, 
výstavu Premiéra a celostátní mládežnickou výstavu. 
Termín bude stanoven během tohoto roku, předpokládáme září 2012.  Lidická 
galerie je velmi vhodné prostředí, neboť vedle poštovních známek mohou 
návštěvníci zhlédnout významnou Lidickou sbírku, která je tvořena více než 400 
díly od umělců z celého světa – za zvláštní pozornost stojí dílo Gerharda 
Richtera Onkel Rudi nebo dílo Josefa Beuyse Pro Lidice.  
 

V září 2012 bude v Lidické galerii probíhat výstava nejlepších dětských prací 
oceněných ve 40. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2012 - 
opět expozice, která bude stát za zhlédnutí.  
www.lidice-memorial.cz 
 
Ivona Kasalická a Jiří Sedlák 
 
 
ZAJÍMAVOSTI___________________________________________ 
 

Město Znojmo se stalo historickým městem České republiky roku 2010. Toto 
prestižní ocenění a šek na milion korun převzal ve Španělském sále Pražského 
hradu z rukou ministra kultury ČR starosta Znojma. 
Klub mladých filatelistů 56-83 F.H. při DDM ve Znojmě připomene tuto událost 
poštovními doklady. Od 5.9.11 do konce září, bude do vyčerpání nákladu 
(720ks) na poště 669 01 Znojmo 1 používána příležitostná R-nálepka. Na téže 
poště bude od 5.9.11 do konce září i příležitostná CN APOST. 
KMF současně k této příležitosti vydává příležitostnou dopisnici (A a E) a obálku 
s přítiskem (viz. obr.) 
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Zájemci o podrobnější informace si mohou napsat na mailovou adresu: 
dusstan@seznam.cz 
 
Stanislav Dušek,  vedoucí KMF 56-83 F.H. Znojmo  
 

 

 
 
 
NAPSALI  O NÁS_________________________________________ 

 

Sobotní Právo (13.8.) obsahovalo následující článek o výstavě Vysoké Mýto. 

 

mailto:dusstan@seznam.cz
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SPOLEČENSKÁ  KRONIKA_________________________________ 

 

Filatelistický Slavín  
 

2.6.2011 zemřel náhle náš dlouholetý člen SČSF a SČF 
pan Lubomír LOUKOTKA  ve věku nedožitých 83 let. Celý 
svůj život působil ve filatelistických kroužcích v Příboře. 
Aktivně se věnoval filatelii od roku 1940, kdy se stal 
mladým filatelistou. Po obnovení činnosti KF v roce 1945 
se opět aktivně zapojil do filatelistické činnosti, od roku 1956 převzal funkci 
kolování. V letech 1964 – 1988 vykonával funkci předsedy Klubu filatelistů 07 – 
033, kdy se z kroužků závodních klubů ROH opět staly samostatné kluby 
filatelistů SČF. Aktivně se účastnil několika výstav; v roce 1957 vystavoval na 
klubové výstavě sbírku USA a ČSR I, v roce 1985 při 200. výročí příborské pošty 
připravil exponát poštovních známek – Hradčany a studii historie příborské 
pošty, kterou pořádal vlastivědný kroužek muzea v Příboře. Vystavoval také na 
výstavě v Kopřivnici. Od roku 1980 zastupoval okres Nový Jičín v krajské sekci 
poštovní historie v Ostravě. Na valné hromadě SČF v roce 2005 obdržel Čestné 
uznání za rozvoj filatelie.  
 

Čest jeho památce!                                                                                                      
 
S hlubokým zármutkem oznamujeme, že 27. července opustil řady filatelistů 
pan Ing. Milan BOKVAJ. Dožil se 84 let a do posledních dnů svého aktivního 
života se věnoval filatelii. Působil dlouhá léta v diplomatických službách, byl 
členem předsednictva SČSF a uznávaným odborníkem, proto i předsedou 
komise jurymanů SČSF. 
Byl soudním znalcem a za své aktivity byl oceňován nejen v SČSF a SČF, ale i 
v zahraničí.  
Česká i mezinárodní filatelie v něm ztrácí vášnivého sběratele, odborníka a 
obětavého člověka.  
 

Čest jeho památce!                                                                                                      
 
Dne 3.8. 2011 jsme dostali další smutnou zprávu. V den, kdy se rodina, nejbližší 
příbuzní a přátelé loučili v obřadní síni Strašnického krematoria s  Ing. 
BOKVAJEM, zemřel dlouholetý šéfredaktor časopisu Filatelie, publicista, novinář 
a spisovatel pan Ing. Vítězslav HOUŠKA. 
Jeho celoživotním koníčkem byl sport. Knihy o fotbalové Spartě a Slávii se 
dočkaly v nedávné době reedice, další knihy o životě T.G. Masaryka a 
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osobnostech české kultury byly vydány v nedávném období. Filatelisté mají 
v paměti jeho knihu s názvem „ Nejen modrý mauritius“ i pravidelné fejetony 
v časopisu Filatelie.  
Odchodem ing. Vítězslava HOUŠKY ztrácí Svaz českých filatelistů i široká 
čtenářská obec upřímného a čestného člověka, odborníka a přítele. 
 

Čest jeho památce!                                                                                                      
 
 
AKTUÁLNĚ______________________________________________ 
 

Zasedání organizačního výboru výstavy Schleiz 2012 
 
16.června 2011 se konalo první zasedání organizačního výboru výstavy Euregio 
Egrensis 2012 ve Schleizu, které  projednalo některé úkoly pro výstavu, jež se 
bude konat 27.- 29. dubna 2012.  Schleiz je vzdálen 280 km od Kladna a cesta je 
to velmi pohodlná, zabere necelé 3 hodiny. 
Jednání organizačního výboru zahájil Dr. Wolfgang Leupold. Celý organizační 
výbor má 14 lidí, já jsem byl přizván jako koordinátor z ČR. 
Mezi členy organizačního výboru je i Carsten Sonntag – šéfredaktor časopisu 
ArGe Tschechoslovakei – Forschungsberichte a jeho partnerka Lydie, což 
znamená, že časopis bude mít aktuální informace hned z organizačního výboru. 
Dr. Leupold měl všechny body velmi důkladně připravené. Nejdříve jsme si 
prohlédli místo, kde se výstava Euregia Egrensis bude konat – Wiesentalhalle, 
která je ve středu města a je zde dost míst i pro parkování. Ve výstavní hale je 
dostatečný prostor pro 364 rámů po 12 listech. Místo pro obchodníky a stánky 
pošty. Dohodli jsme se, že stánek ArGe Tschechoslowakei bude společný také 
pro náš svaz. Prostor 2,4 m je dostatečný pro umístění dvou stolků. Teď ještě 
sehnat někoho, kdo by tam mohl občas zaskočit, poskytnout informační 
materiály či informace.  Získávat členy svazu v zahraničí není snadné, ale v 
SSČSZ je 8 členů ze SRN, kteří jsou zároveň členy SČF. 
Projednali jsme i jednorámové exponáty – naše rámy jsou vyrobeny pro 16 
listů, německé jen pro 12 listů. Snížení jednorámových exponátů o 4 listy je 
dost výrazné, ovlivnilo by to celý exponát, a proto naše exponáty se vystaví 
v rozsahu 16 listů. Buď je umístíme na dvou rámech, nebo listy tam nějak 
nahňahňáme. Jsem zároveň národním komisařem a předpokládám, že tuto 
situaci vyřeším přímo s vystavovateli. 
V Německu není dovoleno dát exponáty do trezoru. Počet exponátů z České 
republiky bude omezen na 5-8 kusů. OV si vybere z nabídky našich 
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vystavovatelů. Kvalifikace je Rang 2 (pozlacená medaile – Vermeil). Výstavní 
třídy jsou uvedeny již  na internetu a není zde otevřená třída. Prostor bude též 
pro mládežnické exponáty. 
Z české strany jsem navrhl do výstavní jury Dr. Helma, který je jurymanem FIP, 
domluví se dobře německy a pro práci v jury bude jistě přínosem. Dr. Helm je již 
schválen předsednictvem SČF. Jako druhého jurymana jsem navrhl Ing. Waltera 
Müllera. Ing. Müller by v jury byl vhodným členem, protože díky svému 
zaměření, zkušenostem a jazykové vybavenosti může výrazně pomoci našim 
vystavovatelům. Ostatní členové OV tento návrh uvítali. 
Exponáty musíme dopravit do Schleizu 26.4.2012. Osobně je tam odvezu.  Zpět 
je přivezu 29.4.2012.  Literaturu je třeba odeslat v požadovaném termínu 
poštou.Uzávěrka přihlášek je 15.11.2011. Přihlášky si můžete stáhnout 
z www.briefmarkenfreundeschleiz.de , kde jsou také další informace o výstavě. 
Slíbil jsem projednat s Ing. A. Ryškovou vydání dopisnice k této výstavě. Na 
výstavě budou 4 příležitostná razítka  a dopisnice – zakladatel německého 
pravopisu – Konrad Duden, J.F Böttger – vynálezce evropského porcelánu a 
závodníci na Schleizském trojúhelníku. Návrhy jsem již viděl.  
Území Euregia Egrensis zahrnuje Bavorsko, Sasko, Durynsko a Českou 
republiku. Tato místa se propojí i leteckou poštou, kde na dopisech bude 
využita známka 12 Kč Krásy vlasti Cheb. Zorganizování letecké pošty za českou 
stranu byl navržen Dr. B. Helm, který je naším největším odborníkem na 
leteckou poštu.  
Katalog výstavy bude v němčině a je třeba jej připravit alespoň dva měsíce před 
výstavou. Zdravici za svaz českých filatelistů připraví Ing. Walter Müller.  
Podpořit výstavu můžeme také tím, že svaz napíše na klub turistů v Chebu o 
této akci a dalších možnostech, neboť během výstavy zajistíme pro české 
turisty výhodnější ubytování. Projednám s Mgr. Malečkem a připravíme dopis. 
Na závěr předal pan Carsten novou barevnou verzi časopisu Forschungsberichte 
Dr. Leupoldovi a mně. 
 

Jiří Sedlák, místopředseda SČF 
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