
ZPRAVODAJ SVAZU ČESKÝCH FILATELISTŮ Číslo 2/2021

Vážené členky a vážení členové Svazu českých filatelistů,
s opatrným optimismem se snad dá říci, že Covid-19 ustupuje (i když nejnovější novinové

zprávy hovoří o opaku), což nám nabízí možnost postupně se vrátit k normální práci. Ve Svazu
českých filatelistů jde teď především o to, abychom obnovili činnost jednotlivých klubů a
odborných společností, tedy základ, na němž náš svaz stojí.

A pokud tomu vládní omezení opět nezabrání, v dohledné době by se měli delegáti sejít na
odložené Valné hromadě SČF. Předsednictvo SČF schválilo jako nový termín jejího konání ne-
děli 5. září 2021. Proběhnout by měla opět v hotelu Olympik v Praze, tentokrát ale přímo v hlavní
budově. Podrobné informace budou jednotlivým klubům a odborným společnostem předány

a zveřejňovány jsou i na webových stránkách SČF (www.informace-scf.cz) – proto by bylo dobré, aby alespoň
členové výborů klubů a odborných společností SČF tyto stránky sledovali. 

Současná doba je vzhledem k pandemii mimořádná a nám nezbývá než se tomu přizpůsobit. Samozřejmě ne-
víme, jestli počátkem září nevypukne další vlna covidové nákazy (někteří epidemiologové před tím už ve
sdělovacích prostředcích vážně varují – obávají se, že se nemoc vrátí s novou silou spolu s návratem rekreantů
ze zahraničí, jako tomu bylo loni, a nejspíš, bohužel, v podobě ještě silnějších mutací). Proto předsednictvo SČF
jako případné náhradní řešení schválilo možnost korespondenčního hlasování o nejdůležitějších bodech za-
řazených na program Valné hromady, pro případ, že by její fyzické konání z důvodů vládních omezení nebylo možné.
Je to krajní řešení, ale mimořádná situace vyžaduje mimořádné přístupy. Korespondenční hlasování, takzvané per
rollam, je už v jiných oblastech možné (například i při jednání našeho předsednictva), takže není důvod, proč by
nemohlo proběhnout i v rámci Valné hromady SČF. Je pochopitelné, že tato „nouzová“ varianta by představovala
značné nároky na vlastní realizaci, ale jiné jednodušší řešení prozatím není. Pokud ale všichni přistoupíme k řešení
problémů aktivně a odpovědně, tak to společně zvládneme.

Náš obor, filatelie, nám do života přináší radost a odreagování od starostí běžného života. Udělejme vše pro to,
aby tak tomu bylo i nadále. Součástí takové snahy je samozřejmě úvaha, jak může Svaz českých filatelistů pro-
spívat sběratelům známek a zájemcům o poštovní historii, čím pro ně může být zajímavý a přitažlivý, aby měli důvod
stát se jeho členy. S tím může pomoci každý z nás, ve své rodině, v zaměstnání, ve svém okolí. Je to ta dnes už
trošku pozapomenutá a podceňovaná drobná každodenní práce, jak o ní mluvili Havlíček a Masaryk. Tou se
můžeme zabývat všichni, propagovat náš obor a získávat pro něj nové adepty. Když se nám podaří věci posunout
alespoň kousek dopředu, můžeme s uspokojením říci, že jsme to udělali pro budoucnost a přesáhli tak v jistém
smyslu sami sebe. V tom nám všem přeju hodně úspěchů! Julius Cacka, předseda SČF

Úvodník
Školní rok 2021/22, do kterého v září vstoupíme, bude jubilejním pro filatelii nejmladších.

Právě před padesáti lety probíhal ve školním roce 1. ročník Filatelistické olympiády mládeže,
připravený a vyhlášený Kroužkem mladých filatelistů KMF 56-10 „Velká Morava“ v Hodoníně.
V dalších letech se organizace nápadité akce ujala Komise mládeže Svazu československých
filatelistů a z Olympiády se stala trvalá náplň její činnosti. Na Slovensku vydali v loňském roce
k Filatelistické olympiádě známku v nákladu tří milionů kusů, u nás je připravována příležitostná
známka na rok 2022.

Za půl století, kdy Olympiáda každoročně probíhala, se „změnil svět“. Na vlastní podstatu
filatelie to samozřejmě vliv nemělo. Stále platí, že sbíráme, co chceme a jak chceme, od úzké
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specializace po široká témata. Kdo touží po medailích, vystavuje, kdo touží po uznání, usiluje o některou nadnárodní
filatelistickou funkci. Je obdivuhodné, jak náš koníček dovede svým příznivcům splnit každé přání, jsou-li ve svém
usilování vytrvalí. Podstata zůstává, počet členů Svazu je však zcela jiný než v minulosti.

Společenské podmínky, za kterých vznikla Filatelistická olympiáda mládeže, se radikálně změnily, a s nimi i pod-
mínky pro činnost nejmladších filatelistů. Přišly nejen nové starosti, ale i nové atraktivní možnosti zábavy pro mladé
– řečeno současným slovníkem – „posunuli jsme se“. Bylo by špatné přistoupit k problémům stylem „vyčkejme, ono
to nějak dopadne, potom se uvidí“. Jistě, vždy to nějak dopadne, ale my musíme chtít, aby to dopadlo dobře pro
budoucnost naší organizace. A pro to musíme ovšem něco udělat. 

Bohužel se v průběhu více než ročního covidového útlumu neobjevily žádné iniciativní návrhy jak z klubů a
odborných společností, tak z předsednictva SČF nebo od konstruktivně přemýšlivých jedinců. Domnívám se, že cesta
může vést přes úzkou spolupráci s Českou poštou. Její snaha o propagaci filatelie mezi mládeží samostatnými
soutěžemi je v posledním roce velmi sympatická. Ostatně, pošta si tak vychovává budoucí odběratele svých zá-
kladních produktů, poštovními známkami počínaje. Veřejná soutěž na známky nebo dopisnice s dětskými kresbami
se přímo nabízí. A jak dál s Olympiádou? Což uskutečnit novou nebo další soutěž, odpovídající dnešnímu počtu
mladých? Jak využít soudobou techniku  k seznámení mladých s poštovními známkami – základem filatelie? Určitě
vás napadají i další náměty. Je škoda nechat je zahálet v šuplíku.               Josef Šolc, šéfredaktor INFORMACÍ SČF
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SČF a výstavy v roce 2021 -2023
Výstavy v roce 2021

1) NOTOS 2021: Evropská výstava s uznáním FIP a
patronátem FEPA, 19. – 22. listopadu 2021 v Athénách.
Termín pro podání přihlášek uplynul. Kongres FEPA 23.
11. 2021. Národní komisař B. Helm,
email: helm.beda1@seznam.cz

Výstavy v roce 2022
1) LONDON 2022 (náhradní termín): Specializovaná
světová výstava WSC s patronátem FIP, 19. – 26. 2.
2022 v Londýně. Termín pro podání přihlášek uplynul.
Národní komisař SČF a člen jury J. Sedlák, email:
sedlak@seznam.cz. Pozorovatel jury J. Černý
2) HUNFILEX 2022: Specializovaná světová výstava s
patronátem FIP, 31. 3. – 3. 4. 2022 v Budapešti. Termín
podání přihlášek byl 30. 6. 2021. Národní komisař J.
Kraus, email: kraus@msv-lbc.cz
3) CAPEX 22: Světová výstava jednorámových expo -
nátů a filatelistické literatury s patronátem FIAF a
uznáním FIP, 9. – 12. 6. 2022 v Torontu. Termín pro po-
dání přihlášek je 1. 11. 2021. Národní komisař SČF B.
Helm, email: helm.beda1@seznam.cz
4) INDONESIA 2022: (náhradní termín) Specializovaná
světová výstava WSC s patronátem FIP, 4. – 9. 8. 2022
v Jakartě. Podrobnosti budou upřesněny. Národní
komisař SČF L. Kunc, email: lubor.kunc@seznam.cz
5) ÖBRIA 2022: Regionální německá výstava s po-
zváním Polska a České republiky, 31. 8. – 4. 9. 2022 v
Bautzenu na základě spolupráce s partnerskými městy
Jelenia Gora a Jablonec nad Nisou. Podrobnosti a
účast SČF bude upřesněna do konce roku 2021. Ter -
mín pro podání přihlášek je 28. 2. 2022. Kontaktní
osoba: J. Sedlák, email: sedlak@seznam.cz
6) LIBEREC 2022: Specializovaná evropská výstava s
uznáním FIP a patronátem FEPA, 13. – 16. 10. 2022.
Termín pro podání přihlášek je 31. ledna 2022. Národní

komisař SČF Tomáš Pazderník, 
email: tom.pazdernik@seznam.cz
7) IPEX 2022 (náhradní termín): Specializovaná
světová výstava s patronátem FIP, 8. – 12. 11. 2022 v
Cape Townu. Termín pro podání přihlášek je 15. 5. 2022. 
Národní komisař SČF V. Vaníček, 
email: vit.vanicek@volny.cz

Výstavy v roce 2023
1) IBRA 2023 (náhradní termín): Světová výstava s
patronátem FIP, 25. – 28. 5. 2023 v Essenu. Termín pro
podání přihlášek bude upřesněn. Národní komisař
SČF J. Cacka, email: julius@atlas.cz

Vít Vaníček, místopředseda a čestný předseda SČF
(vit.vanicek@volny.cz)

Ve dnech 18. – 22. května 2022 se bude ve švýcar-
ském Luganu konat Specializovaná světová výstava
poštovních známek HELVETIA 2022, která obdržela
patronát FIP a uznání FEPA. Další patronáty udělila
také AIJP (Mezinárodní asociace filatelistických novi ná -
řů) a AEP (Evropská filatelistická akademie).

Na výstavě budou otevřeny následující soutěžní třídy:
mistrovská, tradiční filatelie, poštovní historie, celiny,
aerofilatelie, tematická filatelie, třída jednorámových
exponátů a filatelistická literatura. 

Výstavní poplatky činí 80 CHF za rám u 5 a 8 rámo -
vých exponátů, 100 CHF u jednorámových exponátů
a 100 CHF u exponátů filatelistické literatury. 

Formulář přihlášky, IREX a další informace jsou k dis-
pozici na webových stránkách www.helvetia2022.ch.

Přihlášky s přiloženým titulním listem - vše v elektro -
nické podobě - je nutné dodat národnímu komisaři
SČF do 15. září 2021.

Vít Vaníček, národní komisař, vit.vanicek@volny.cz

Výstava HELVETIA 2022
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Výstava jednorámových exponátů NITRA 2021
Ve dnech 16.-19. 9. 2021 uspořádá ZSF výstavu

jednorámových exponátů v Nitře. Informace včetně
přihlášek je možno získat u národního komisaře SČF
MUDr. Bedřicha Helma, telefon: 777 262 592, e-mail:
helm.beda1@seznam.cz. Termín přihlášek je do 31.7.

Zápisy z jednání P-SČF,
provedených technickými prostředky ve smyslu § 60 Stanov SČF, z.s.

Květen 2021

Duben 2021

Březen 2021

Leden 2021

Účastníci: Beneš F., Cacka, Fencl, Helm, Chudoba,
Kunc, Maleček, Münzberger, Musil, Okáč, Schiller,
Svoboda, Šolc, Töpfer, Vaníček.

P-SČF projednalo výše uvedeným způsobem násle-
dující problematiku a přijalo tato rozhodnutí:

1. P-SČF schvaluje
návrh FEPA na rozšíření soutěžní třídy jednorá-
mových exponátů na dvou, nebo třírámové na
soutěžních výstavách. V případě, že bude tato ini-
ciativa ze strany FEPA definitivně schválena a budou
vytvořena hodnotící kriteria pro tuto novou situaci,
ukládá P-SČF Výstavní komisi zapracovat vše
potřebné do našeho Výstavního řádu.

Pro: 10 hlasů Proti: 3 Zdrželi se: 2
2. P-SČF schvaluje

výsledek hospodaření za rok 2020 a návrh
finančního plánu na rok 2021. 

3. P-SČF ukládá
tajemníkovi SČF zajistit realizaci a kontrolu plnění
schváleného finančního plánu pro rok 2021. 

Pro: 12 hlasů Proti: 0 Zdrželi se: 3

Účastníci: Beneš F., Cacka, Fencl, Helm, Chudoba,
Kunc, Maleček, Münzberger, Musil, Okáč, Schiller,
Svoboda, Šolc, Töpfer, Vaníček.

P-SČF projednalo výše uvedeným způsobem násle-
dující problematiku a přijalo tato rozhodnutí:

1. P-SČF schvaluje
návrh účasti SČF na filatelistických výstavách v
letech 2021-2023, včetně jmenování národních
komisařů. Podrobnosti k jednotlivým výstavám
budou upřes ňo vány s ohledem na vývoj epidemi-
ologické situace.

Pro: 12 hlasů Proti: 0 Zdrželi se: 3
2. P-SČF jmenuje

národním komisařem Specializované evropské výs-
tavy poštovních známek LIBEREC 2022 Tomáše
Pazderníka. 

3. P-SČF ukládá
předsedovi SČF vystavit Tomáši Pazderníkovi jme -
novací dekret. 

Pro: 14 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 1
4. P-SČF rozhodlo,

vyznamenat zápisem do Knihy cti SČF dlouholetého
tajemníka SČF a místopředsedu SČF Jaroslava Ma -
leč ka. Zápis zajistí V. Svoboda. 

Pro: 15 hlasů Proti: 0 Zdrželi se: 0
Zapsal: Cacka                         V Praze, dne 29. 1. 2021

Účastníci: Beneš F., Cacka, Fencl, Helm, Chudoba,
Kunc, Maleček, Münzberger, Musil, Okáč, Schiller,
Svoboda, Šolc, Töpfer, Vaníček.

P-SČF projednalo výše uvedeným způsobem násle-
dující problematiku a přijalo tato rozhodnutí:

1. P-SČF schvaluje
návrh FEPA na zavedení ocenění pro webové
stránky (Francis Kindle Award), které se věnují prob-
lematice evropské filatelie. 
P-SČF rozhodlo nominovat na toto ocenění FEPA
webovou stránku Exponet (www.exponet.org). Sou -
časně pověřuje V. Vaníčka vypracováním přísluš -
ného nominačního dopisu.

Pro: 9 hlasů Proti: 1 Zdrželi se: 5
Zapsal: Cacka                            V Praze, dne 3. 5. 2021

Účastníci: Beneš F., Cacka, Fencl, Helm, Chudoba,
Kunc, Maleček, Münzberger, Musil, Okáč, Schiller,
Svoboda, Šolc, Töpfer, Vaníček.

P-SČF projednalo výše uvedeným způsobem návrh
F. Beneše na udělení ceny Miroslava Langham-
mera pro rok 2021 zpravodaji KOSMOS a těm,
kdo jej připravují a přijalo tato rozhodnutí:

1. P-SČF uděluje
cenu Miroslava Langhammera pro rok 2021 zpravo-
daji Odborné společnosti KOSMOS a těm, kdo jej
připravují. Současně P-SČF ukládá V. Svobodovi
zajistit potřebný dokument pro udělení této ceny.

Pro: 11 hlasů Proti: 0 Zdrželi se: 4
Zapsal: Cacka                            V Praze, dne 1. 6. 2021

4. P-SČF rozhodlo,
že otázka zvýšení členských příspěvků a jejich úpra-
va v jednotlivých letech bude předmětem jednání
nejbližší Valné hromady. 

5. P-SČF schvaluje
návrh na kandidaturu ČMSPH na udělení Certificate
of Appreciation for the Oustanding Activities for
the Promotion of Philately, který je udělován FEPA.
Současně pověřuje V. Vaníčka, místopředsedu pro
zahraniční činnost, zpracovat potřebný návrh a
jménem SČF jej předat FEPA k dalšímu rozhodnutí.

Pro: 8 hlasů Proti: 7 Zdrželi se: 0
Zapsal: Cacka                          V Praze, dne 19. 4. 2021

www.informace-scf.cz
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Padesátka je číslo, které přímo vybízí k zamyšlení. A
půlstoletí trvání odborné skupiny a později společnosti
sběratelů námětu vesmír, kosmonautika a astrofilatelie
je důvodem ke krátkému ohlédnutí.

Zdá se to neuvěřitelné, ale před půl stoletím zahájila
činnost motivová skupina Vesmír a kosmonautika. V lednu
roku 1971 vyšlo také první číslo zpravodaje KOSMOS. V
jeho úvodníku čteme: „Zpravodaj má být naším vzájemným
pojítkem, rádcem i přítelem v naší společné zálibě – filatelii,
a to zejména v budování tematických sbírek námětové
skupiny Vesmír a kosmonautika.“ Tato prozíravá slova platí
bezezbytku i po 50 letech. Platná je i následná výzva všem
členům k tvorbě článků pro zpravodaj.

Vůdčí osobností nově vzniklé sekce byl Jiří Šulc ze Se-
zimova Ústí, který hned zpočátku nasadil laťku dost vy-
soko. Vydávána byla čtyři čísla zpravodaje ročně v rozsahu
14 stran, texty byly psány na psacím stroji a černobílé re-
produkce byly dnešním pohledem nepříliš kvalitní. Ovšem
důležité bylo, že zpravodaj vznikl a vycházel. V roce za-
ložení činil počet členů sekce 54. Mezi tehdejší autory
patřili Josef Sůva, Ivan Plášek, Zdeněk Blažek a Pavel
Kosík. O tři roky později se zvýšil počet členů už na rovnou
stovku! A v roce 10. výročí založení měla skupina Kosmos
už 158 členů.

Páté setkání členů této námětové sekce se uskutečnilo
díky Stanislavu Sýkorovi ve Svitavách, a to při příležitosti
konání oblastní výstavy nazvané 25 let kosmické éry –
Svitavy 1982. V té době o sobě prostřednictvím svých
exponátů dali vědět vystavovatelé a současně autoři
článků Ivan Pechánek a Bohumil Mrklas, který byl také
správcem „kosmického“ kolování.

V ročníku 1983 byl rozsah čísla zpravodaje zvětšen na 40
stran. Sekci stále vedl J. Šulc a zpravodaj zajišťoval P. Kosík.
Mezi už 198(!) členy sekce byl také například česko-
slovenský kosmonaut V. Remek a kosmonaut L. S. Ďomin,
tehdejší předseda Svazu sovětských filatelistů. V seznamu
členů najdeme také jména důležitá pro budoucnost sekce:
Cacka, Fencl a Svátek. V tomto období byl počet členů
historicky nejvyšší, z členského seznamu vybírám i další
jména: Bartoš, Helm, Rotport, Růžička, Thraumb a Veselý.

V úvodníku zpravodaje 2/1989 se dozvídáme, že vedení
Komise námětové filatelie SČSF uložilo vedení sekce při-
pravit ustavení skupiny Astrofilatelie, tehdy nově se
formujícího oboru. Už tehdy vedení společnosti usoudilo,
že by bylo ke škodě věci tříštit sekci, proto jsou příznivci
astrofilatelie dosud součástí společnosti KOSMOS.

Události v listopadu 1989 měly kýžený dopad na celou
republiku a odrazily se i ve společenském životě. Také v
organizované filatelii nastaly změny, a proto byla činnost
sekce přerušena. K plnohodnotnému obnovení její činnosti
došlo roku 1995, a to zejména přičiněním Julia Cacky, který
byl poté zvolen vedoucím sekce. Díky úspěšné spolupráci
s M. Grünem, ředitelem Planetária Praha, bylo umožněno
pravidelné setkávání členů sekce v prostorách planetária. 

Tato spolupráce vyvrcholila uskutečněním dvou filate -
listických výstav, které v letech 1996 a 1999 sekce Kosmos
v prostorách Planetária uskutečnila. Výstava v roce 1999
už byla s mezinárodní účastí a v jejím rámci zazněla
přednáška o astrofilatelii od paní Bachmannové, tehdejší
vedoucí sekce astrofilatelie FIP. 

Při vydávání zpravodaje KOSMOS byla už využívána
počítačová technika, a hlavně obrazová část se zlepšila,
a to zásluhou přípravy, kterou prováděl Eduard Baroš.
Později přípravu zpravodaje převzal Petr Fencl.

Zpravodaj byl oceněn řadou medailí na výstavách doma
i v zahraničí, například Garching 1997 – PZ, Žďár 2004 – S,
1. Česko-slovenská výstava 2011 – VS, Rossica 2014 – PS.
Rovněž v hodnocení, které před několika lety provedla
redakce časopisu Filatelie, byl zpravodaj KOSMOS ohod -
nocen jako „téměř profesionální časopis“, nikoli pouhý
zpravodaj. Od r. 2016 vychází zpravodaj v celobarevném
provedení, což je pro četná vyobrazení velmi prospěšné. 

Byť počtem členů jde o sekci malou, pustila se do akcí
velkých – posuďte sami. 

Ve spolupráci s vysokomýtským KF byla na 130 vý-
stavních plochách upořádána oborová soutěžní výstava
AEROSPACE ´04. 

V roce 2009 sekce zorganizovala akci s názvem Vy-
sokomýtské raketové starty – tedy první raketovou poštu v
ČR. První let nesl jméno našeho kosmonauta Vladimíra
Remka, který byl patronem akce a osobně byl přítomen.
Druhý let – raketa s poštovními zásilkami s názvem Ludvík
Očenášek – uctil 55. výročí úmrtí našeho raketového prů-
kopníka. Po tomto letu následovala beseda s kosmonautem
zakončená autogramiádou. Akci pořádala sekce KOSMOS
ve spolupráci s Aeroklubem Vysoké Mýto, byla zdokumen -
tována agenturou Dobrý den z Pelhřimova a stala se
součástí České knihy rekordů. Starty raket provedla skupina
rakouských modelářů z města Gmünd.

Významným momentem pro další rozvoj činnosti bylo
navázání spolupráce s Ruským střediskem vědy a kultury.
V jeho prostorách sekce uskutečnila několik přednášek a
propagačních výstavek. Dosud nejvýznamnější akcí byla
výstava EUROSPACE 2016, soutěžní výstava s patronací
FEPA. Jako výraz ocenění za tyto aktivity obdržela sekce
v roce 2016 Čestné uznání SČF Za zásluhy o rozvoj
filatelie.

Členové jsou aktivní i na poli organizované filatelie, o
čemž svědčí mnohaleté zapojení našich členů Cacky,
Fencla, Helma, Schillera a Rotporta do práce předsednic-
tva SČF a ČNS. V týmu pod vedením Víta Vaníčka praco -
vali kolegové Cacka, Fencl a Helm a podíleli se na zdár -
ném průběhu Světové výstavy PRAGA 2018.

Po zániku ČNS se sekce v roce 2019 přeměnila do po-
doby odborné společnosti. Předsedou je J. Cacka, hospo-
dářem J. Svátek a vydávání zpravodaje zajišťuje P. Fencl.
Prostřednictvím svého předsedy je KOSMOS napojen na
organizace FISA, AIJP a AIEP. Julius Cacka je současně
národním delegátem v komisi astrofilatelie FIP a Petr Fencl
zatupuje SČF v komisi tematické FIP.

Členové společnosti jsou po mnoho let úspěšnými vy-
stavovateli a velmi dobře tak reprezentují OS Kosmos a
SČF i v zahraničí. 

Mimo soutěžní výstavy pořádala a pořádá KOSMOS
propagační výstavy například ve Vysoké Mýtě, v Hradci
Králové, v Brně a v Praze. 

Věřím, že zajímavými akcemi navážeme na minulou pe-
strou činnost a že OS KOSMOS tak bude i nadále po-
tvrzovat své postavení na poli české organizované filatelie.

A pokud máte chuť přidat se k nadšeným sběratelům,
zabývajícím se vesmírnou tematikou, neváhejte a zapojte
se do našich řad. Těšíme se na vás!

Petr Fencl, místopředseda OS KOSMOS

Poznámka redakce:
Zpravodaj OS KOSMOS a redakční kolektiv, který jej vy-

tváří, byl předsednictvem SČF letos zvolen jako nositel
Ceny Miroslava Langhammera. Gratulujeme!

50. výročí založení sekce KOSMOS
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Z nedávné historie SČF

S Lumírem Brendlem jsem se seznámil někdy v polo -
vině osmdesátých let, bylo mi tehdy asi devětadvacet,
byl jsem čerstvě zaměstnán v POFISu a on mě oslovil,
jestli bych se nechtěl víc angažovat ve Svazu filatelistů.
Od počátku se ke mně choval velmi přátelsky, a i když
byl o generaci starší, hned mi nabídl tykání a živě se za-
jímal o to, čím se zabývám, v práci i po ní (tehdy mi to
nepřišlo divné a až po letech jsem si uvědomil, že
možná nešlo o úplně bezelstný zájem). Zval mě na vý-
stavy, kam jsem ho pak vozil a kde mi ukazoval, jak
jury mani hodnotí exponáty, protože jsem podle něj
měl předpoklady stát se aspirantem v Komisi jurymanů
SČF. Později jsme mnoho let spolupracovali v redakční
radě časopisu Filatelie i ve Svazu filatelistů, když jsem
byl zvolen členem jeho předsednictva.

Lumíra Brendla jsem považoval za výjimečného
člověka, líbilo se mi jeho přátelské, a přitom zdvořilé vy-
stupování, jeho zájem o druhé, obdivoval jsem jeho
znalost jazyků, literární schopnosti, působení na mezi-
národní filatelistické scéně, a především mi bylo sym -
pa tické jeho zaměření na tematickou filatelii, což jsem
považoval za výraz určité bezelstnosti v našem oboru,
protože to v mých očích bylo na hony vzdáleno nějaké -
mu spekulování se známkami. Prostě jsem ho měl rád
a říkal jsem si, jaké štěstí v SČF máme, když stojí v jeho
čele. Proto jsem ho při každé příležitosti neochvějně
podporoval, před každou valnou hromadou jsem
lobboval za jeho zvolení a když něco potřeboval nebo
mě o něco v rámci svazu požádal, považoval jsem za
samozřejmé, že jsem mu bez řečí vyhověl.

V roce 2005 chtěl proti Brendlovi kandidovat na
předsedu SČF znalec Pavel Pittermann. Ten v rámci
předvolební kampaně upozornil, že v takzvaných
Cibulkových seznamech je Lumír uveden jako agent
StB, a to dokonce dvakrát. Brendl to rezolutně odmítl
s tím, že je to pouhá pomluva. Pittermann ho tedy vy-
zval, aby přeložil lustrační osvědčení. To Brendl ne-
udělal s odůvodněním, že by ho do valné hromady ne-
stihl získat, a místo toho předložil sekretariátu SČF
vlastnoručně napsané čestné prohlášení, že nikdy ne-
byl agentem ani spolupracovníkem StB. Pittremann se
tím spokojil, ale poškodilo ho to, protože najednou vy-
padal, že se nepravdivou pomluvou pokusil znevážit
svého protikandidáta. Toto čestné prohlášení jsem
tehdy bral jako samozřejmě pravdivé a myslím, že
stejně se na něj dívali i další delegáti valné hromady –
v důsledku toho jsme Lumíra Brendla zvolili potřetí
předsedou SČF. Nepochyboval jsem, že to byla dobrá
volba a ve výkonu funkce jsem ho nadále podporoval. 

První varovné zablikání jsem zaznamenal o tři roky
později. To jsem byl členem organizačního výboru

Svě tové výstavy Praga 2008 a v rámci jejích příprav
Brendl důrazně vystoupil s tím, že není možné při-
jmout do čestného dvora výstavy exponát Ludvíka
Pytlíčka. Dokonce v tomto smyslu prosadil přijetí
usnesení předsednictva SČF. Důvod byl jednoznačný,
někteří zahraniční vystavovatelé si dlouhodobě stěžo -
vali, že jim Pytlíček prodal padělky známek a celist -
vostí, a prohlásili, že pokud bude vystavovat, oni se vý-
stavy nezúčastní. Brendl zastával významné funkce v
mezinárodním filatelistickém hnutí, byl ředitelem Světo -
vé filatelistické federace a samozřejmě neměl zájem,
aby byla výstava (a s ní i SČF) poškozena Pytlíčkovými
podvody, a tak se stal doslova hlavním praporečníkem
úsilí, aby tento vystavovatel na Pragu nebyl přijat. Já –
a myslím, že i celý organizační výbor – jsem to bral jako
hotovou věc. A pak najednou přišel dopis od generální
ředitelky České pošty Marcely Hrdé, v němž vyzvala
organizační výbor výstavy, aby Pytlíčkův exponát do
čestného dvora přijal. Jako důvod uvedla, že ji o to
požádal předseda SČF Lumír Brendl, jehož dopis ke
svému sdělení přiložila. To bylo velké překvapení –
Lumír nám o tom nic neřekl, naopak přijetí jasně odmí -
tal, a najednou za zády předsednictva SČF otočil o 180
stupňů a přijetí prosazoval? První, co mě napadlo (a
jistě nejen mě), bylo, že Pytlíček na Lumíra něco vy-
šťoural a trošku ho k sepsání dopisu přitlačil. Co to ale
mohlo být, jsem nevěděl. Přes přání Brendla i Hrdé
však organizační výbor Pytlíčkův exponát nepřijal. 

V letech 2009 a 2010 se nedalo přehlédnout, že
Lumír ochabl v některých aktivitách, jimž se dosud
pravidelně věnoval. Neinformoval předsednictvo SČF
o novinkách z Komise pro přípravu emisního plánu, v
níž SČF zastupoval, a dokonce se nezúčastnil ani
jejího jednání. Neúčastnil se ani několika akcí pořáda -
ných Českou poštou – například v Poštovním muzeu
–, na něž byl jako předseda SČF pozván (naproti tomu
se zúčastňoval akcí pořádaných L. Pytlíčkem). Přičítal
jsem to jeho únavě, přece jen mu bylo už pětasedm -
desát, a tak jsem před další valnou hromadou ve
Filatelii 11/2010 uveřejnil otevřený dopis určený
delegátům, v němž jsem navrhl, aby byl předsedou
SČF zvolen dosavadní místopředseda Walter Müller, a
Lumír aby byl za své zásluhy o svaz zvolen předsedou
čestným. Nebylo to nic platné, o měsíc později byl
Brendl zvolen po čtvrté předsedou SČF a mně přišel
dopis, o jehož obsahu jsem Lumírovi koncem března
2011 považoval za nutné napsat:

„Milý Lumíre, obracím se na Tebe v citlivé věci, která
mě poněkud uvádí do rozpaků. Oč jde: Když jsem před
loňskou valnou hromadou otiskl v časopisu Filatelie
svůj názor ve věci volby nového předsedy SČF, s tím, že
se domnívám, že bys za své nepochybné zásluhy o svaz
měl být zvolen jeho čestným předsedou, obdržel jsem

26. dubna 2011, na počátku svého čtvrtého funkčního období, rezignoval na funkci předsedy Svazu čes -
kých filatelistů Lumír Brendl. Pro řadu sběratelů to bylo překvapení, znali ho jako dlouholetého zapáleného
funkcionáře, a tak si nedovedli vysvětlit, co jej k tomuto kroku vedlo. Od té doby uplynulo rovných deset
let, a to je možná dobrá příležitost se k věci vrátit.

FRANTIŠEK BENEŠ

Lumír Brendl – 10 let od jeho rezignace na funkci předsedy SČF
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jednu velmi nesouhlasnou reakci. Pisatel se v ní rázně
ohradil proti takovému návrhu, a to s tvrzením, že by šlo
o plivnutí do tváře obětem předchozího totalitního
režimu. Domnívá se totiž, že jsi měl být agentem státní
bezpečnosti (nebo něčím podobným). To jsem pova -
žoval za naprosto nepravdivé, už proto, že vím, že ses
k tomu na půdě svazu již dříve písemně vyjádřil a takové
obvinění jednoznačně odmítl. Proto jsem tomuto tvrzení
nevěnoval žádnou pozornost.

Nyní mě ale tento člověk oslovil znovu s tím, že mi
chce předat v této věci kopie archivních materiálů,
které prý má k dispozici. Nemám zájem se o takových
věcech nic dozvídat, proto jsem mu popravdě odpo -
věděl, že v současné době nemám na věc čas, protože
odjíždím na měsíc do zahraničí.

K mému překvapení mi však poslal nějaký doklad z
Ústavu pro studium totalitních režimů, archivu bez-
pečnostních složek, kde – doufám omylem či lživě – jsi
skutečně uveden jako agent III. odboru 1. oddělení
StB v Plzni, pod krycím jménem Pavel (a to vícekrát, což
by znamenalo, že bylo vedeno delší dobu). Považoval
jsem to za padělek, ale nedalo mi to a zkusil se podívat
na internet – ty údaje tam bohužel byly. Nejde přitom o
pochybné Cibulkovy seznamy, ale o web oficiální státní
instituce zřízené k účelu bádání v této oblasti. 

Pisatel mi dále sdělil, že má k dispozici materiály do-
kládající, že existují lidé, kterým prý bylo v důsledku toho
ublíženo. Znám tvou povahu a považuji to za zcela vy-
loučené. S touto věcí proto nechci nijak sou viset a je mi
nanejvýš nepříjemné, že se na mě vůbec obrátil. Za
normálních okolností bych to prostě hodil za hlavu a ani
se ti o tom nezmiňoval. Po zkušenosti z nedávné doby,
kdy se ukázalo, že naprosto lživé infor mace, které o mě
píše web Infofila (poté, co zveřejnil natřikrát chválu na L.
Pytlíčka není těžké poznat, odkud vítr vane), posloužily
některým osobám ve snaze zrušit Komisi znalců SČF,
jsem si uvědomil, že není vyloučeno, že podobnou lživou
kampaň může někdo rozpoutat i proti tobě. Může použít
Infofilu, která je zřejmě ochotna zveřejnit cokoli, nebo jiný
web – možností je dnes mnoho.

Sám se proti snaze zrušit Komisi znalců ohradím
rázně v dubnové Filatelii a příslušný text v nejbližších
dnech s předstihem zveřejním i na její webové stránce. 

Normálně bych tě o této podivné záležitosti informo -
val osobně, protože však k tomu nemám možnost – pro
cestu do ciziny se nemohu zúčastnit dubnového za-
sedání P-SČF – sděluji ti to alespoň takto, abys mohl
podniknout příslušné kroky na vymazání svého jména
z takových oficiálních seznamů. Je totiž samozřejmé, že
dokud tam bude uvedeno, může se někdo snažit
poměrně snadno diskreditovat nejen tebe, ale i SČF, u
nás i v zahraničí – což by po tvé mnohaleté práci bylo
nanejvýš nepříjemné a nespravedlivé. 

S filatelistickým pozdravem František Beneš“
O měsíc později L. Brendl rezignoval na funkci před -

sedy SČF a místo něj byl předsedou zvolen W. Müller. 
Jak jsem ve svém dopisu zmínil, na internetu jsem

vyhledal dokonce tři záznamy o evidování L. Brendla,
s odpovídajícím datem narození a krycím jménem
Pavel, s jasným označením „A“, tedy žádná zájmová
osoba, žádný kandidát tajné spolupráce, ale agent… 

Tabulka z www.abscr.cz/jmenne-evidence/
V té době jsem sbíral podklady pro seriál článků o

osudech znalce Rudolfa Gilberta. Řada z nich (zejmé -
na o jeho činnosti za protektorátu a po osvobození) se
nacházela v archivech v Praze, a já využil příležitosti a
požádal o možnost nahlédnout i do spisů týkajících se
Lumíra Brendla – pokud takové existují. Ukázalo se, že
ano, a to v Archivu bezpečnostních složek (ABS) v Pra -
ze 3, na Žižkově. O obsahu spisu, který mi tady před-
ložili, si nejlépe uděláte představu z několika ukázek.
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Ze spisu vyplývá, že StB Brendla pro spolupráci zís -
kala už v polovině šedesátých let. Důstojníci StB major
Antonín Svoboda a major Václav Rejfíř, kteří měli
zhodnotit, zda se L. Brendl hodí pro budoucí spoluprá -
ci, o něm v roce 1963 uvedli, že je to „bystrý, pracovitý
a schopný chlapec“, který „umí s lidmi velice vhodně
jednat“ a bylo by možné ho využívat „jako ilegalistu,
nebo k plnění krátkodobých úkolů v zájmových stá -
tech“. Po navázání spolupráce je Brendl v zápisech
označován jako informátor StB s krycím jménem „Eda“.
O jeho činnosti v 60. letech ve spisu mnoho po-
drobností obsaženo není – doklady jsou buď uloženy
jinde, nebo byly skartovány. Potkalo ho totiž nečekané
štěstí – jak ze záznamů vyplývá, jeho řídící orgán
důstojník Suchý byl po roce 1969 z StB propuštěn a

Brendl byl „uložen“ (byla s ním přerušena
spolupráce). Zřejmě se ale osvědčil, pro-
tože při opětovném navázání spolupráce
je ozna čován už jako „TS“, tedy tajný
spolupracovník StB s novým krycím
jménem „Pavel“. Spolupráci s ním státní
bezpečnost obnovila „před mezinárodní
filatelistickou výstavou v Praze“ (zřejmě
PRAGA 1978), a plnění úkolů v souvislosti
s ní hodno tila jako velmi dobré. Na zá-
kladě toho s ním StB 22. 8. 1980 spolu-
práci obnovila zcela a Lumír Brendl vlast -
noručně sepsal a podepsal nový vázací
akt, který je součástí spisu. Součástí
jednoho z dochovaných zápisů jsou i kon-
krétní udání na několik „pra vicových“
osob, o nichž Brendl referoval a další
informace měl opatřit v budoucnu. Rukou
psaná poznámka ppr. Špitálníka uvádí,
že Brendl je „od 2. 3. 1988 využíván jako
poziční agent“.

Poznámka na deskách spisu uvádí, že
obsahuje 236 stran a aktivní byl ještě v
létě 1989 – to je zřejmě důvodem, proč
nebyl skartován a dochoval se. Vyplývá z
toho, že Lumír Brendl pro StB donášel až

do konce komunistického režimu… 
- - -

Aby bylo jasno – já si o motivacích L. Brendla ke
spolupráci s StB (a to ke spolupráci postupně
navázané opakovaně, dokonce třikrát, a trvající od
poloviny šedesátých skoro do konce osmdesátých
let) netroufám spekulovat. Možná ho vydírali, možná
zastrašili, možná si myslel, že dělá dobrou věc... Samo-
zřejmě mi vadí, že „s pochvalou“ ze strany STB
pracoval i mezi námi filatelisty, ale „neměli jsme obuté
jeho boty“, a tak si nedovedeme představit, jaké
okolnosti tenhle úsek jeho života provázely.

Co mi vadí je, že nám všem do očí lhal. Že vlast -
noručně sepsal a podepsal čestné prohlášení, na jehož
základě byl opět zvolen předsedou SČF, a nečestně
tak zvítězil nad svým protikandidátem Pavlem Pitter -
mannem. O tom si jako o znalci můžeme myslet lec -
cos, ale neoddiskutovatelnou skutečností je, že to byl
zapálený sběratel, propagátor a organizátor filatelie,
který po funkci předsedy SČF toužil a kdyby Brendl
před valnou hromadou nepodváděl a nelhal, Pavel
Pittermann by ji získal. Pittermann byl přitom skutečnou
obětí komunistického režimu, který mu po roce 1969
zničil kus života a poškodil i jeho rodinu. A dávno po
revoluci, kdy chtěl konečně dosáhnout postavení, o
němž se domníval, že si jej zaslouží, nad ním zvítězil
udavač a dlouholetý agent StB, dokonale maskovaný
jako slušný člověk…

A to je tedy konec smutného příběhu, který před
deseti lety skončil rezignací Lumíra Brendla na funkci
předsedy SČF. n

PS: Domnívám se, že informace z archivu ABS už tři
roky přede mnou vypátral Ludvík Pytlíček, a právě to
bylo důvodem, proč se Brendl v roce 2008 z jeho
úhlavního odpůrce stal jeho hlavním zastáncem a
propa gá torem…
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Mezinárodní ocenění pro Českomoravskou společnost pro poštovní historii

Máme za sebou tzv. „covidový rok“ plný zákazů a
omezení, nicméně filatelistický život našich klubů a
společností pokračoval a mnohdy velmi úspěšně. Do-
kladem toho je i udělení jednoho z nejvýznamnějších
evropských filatelistických ocenění pro Českomorav-
skou společnost pro poštovní historii, která obdržela
uznání Federace Evropských filatelistických asoci ací
„Za vynikající podporu a propagaci filatelie za rok
2020“.

V minulosti toto evropské ocenění získaly např. čes -
ké kluby filatelistů 00-15 v Praze, klub filatelistů A. Mu-
chy 06-22 v Brně, či klub filatelistů ve Žďáru nad Sáza -
vou. Je velikým úspěchem české filatelie, že máme tolik
jedinečných, aktivních a úspěšných kolegů v růz ných
oblastech naší činnosti, kteří jsou schopni nejenom vy-
tvářet, ale i prezentovat výsledky své práce v evropském
prostoru.

Sběratelství poštovní historie se vyvinulo z výzkumu
poštovních razítek používaných na vzácných poštov ních
známkách. Tehdejší sběratelé potřebovali vědět, zda
se konkrétní poštovní razítko na příslušné známce vůbec
může vyskytnout a pokud ano, zda je jeho otisk opravdu
autentický. Tento výzkum se stal hlavním důvodem pro
sbírání kompletních celin a celistvostí namísto do té
doby praktikovaných výstřižků či samostatných známek.
Prvním poštovně-historickým dílem napsaným v Če-
ských zemích se stala kniha Hanse Kropfta „Die Ab-
stemplungen der Marken von Oester reich-Ungarn und
Lombardei-Venetien“ vydaná autorem v Praze roku
1899. Na mezinárodní výstavě PRAGA 1938 existovala
samostatná výstavní třída poštovních razítek (třída X),
kde byla představena řada velmi hodnotných exponátů
na toto téma. V období první republiky se mezi filatelisty
rozšířil zájem o zásilky prošlé polními, lodními a
leteckými poštami a zásilky s otisky frankotypů. 

Na straně organizované filatelie v Československu se
stal památným rok 1943, kdy vznikl Odbor filatelie při
Sportovním klubu zaměstnanců hlavního města Prahy,
který byl prvním filatelistickým klubem většinově za-
měřeným na poštovní historii (dnes KF 00-15). V souvi-
slosti s přípravou historicky první světové výstavy
poštovních známek PRAGA 1962 byla ustavena Poštov -
ně-historická komise v rámci tehdejšího svazu. V roce
1966 byla uspořádána první poštovně-historická výstava
poštovních známek a roku 1972 vyšlo první číslo zpra -
vodaje. Původní PH komise se v průběhu let promě ňo vala
spolu se svazem filatelistů, až na 5. kongresu v roce
1985 byla spolu s dalšími součástmi teh dejšího svazu
zrušena, a od 1.1.1986 nahrazena novou komisí, pře-
jmenovanou roku 1991 na Českomoravskou společ nost
pro poštovní historii (ČMSPH). V roce 1986 vyšlo i první
číslo zpravodaje Postilión. Tato spo lečnost i její zpravodaj
existují až do dnešních dnů, a na přelomu let 2020-2021
oslavily v plné svěžesti 35. výročí své existence.

ČMSPH během své existence nerozvíjela jen poštov ní
historii, ale podstatnou měrou přispěla i k rozvoji aero-
filatelie, celinářství, sběratelství frakotypů, poštov ních
nálepek, polních pošt a poštoven. V průběhu doby se
kroužky sběratelů těchto oborů od ČMSPH oddělovaly a
zakládaly v rámci SČSF vlastní organiza ce. Po roce 2000
dochází ke zpětnému návratu někte rých z těchto oborů

pod křídla ČMSPH, např. u sbě ratelství poštovních
nálepek a polních pošt. I v sou časné době ale ČMSPH
není konzervativní organi zací, zaměřenou jen na poštovní
historii. Mezi jejími členy je i řada sběratelů pohlednic,
které se nyní konstituují jako nový sběratelský obor a nová
výstavní třída v rámci filatelie.

Mezi nejznámější členy ČMSPH a přidružených
organizací patřili a patří např. tito pánové: Miroslav
Blaha, Miroslav Čech, Miloš Červinka, Hans van
Dooremalen, Jaroslav Dragon, Vladimír Feldmann, Miro-
slav Fencl, Miroslav Forman, Petr Gebauer, Pavel Hauz -
ner, Bedřich Helm, Karel Holoubek, Jaroslav Klíma, Jiří
Kratochvíl, Pravoslav Kukačka, Lubor Kunc, Ivan Leiš,
Hartmut Liebermann, Vojtěch Maxa, Vratislav Palkoska,
Jaroslav Papoušek, Svatopluk Petr, Václav Pixa, Miroslav
Polišenský, Jan Suchý, Karel Špaček, Pavel Střiteský,
Jozef Ťekeľ, Milan Těšínský, Ivan Tvrdý, Vít Vaníček, Jin-
dřich Vomela či Miroslav Vostatek.

Současná ČMSPH je živoucím organismem desítek
sběratelů, kteří jsou velmi aktivní v rámci SČF i mimo něj.
Někteří působí jako prezentátoři či poskytují roz hovory
tištěným médiím, rozhlasu či televizi. Členové ČMSPH
publikovali řadu tištěných či elektronických knih a při-
spěli do sborníků či knih vydávaných dalšími institucemi.
Jiní členové organizují soutěžní či nesoutěžní výstavy
včetně akcí s nejvyšším ratingem pod patronátem FIP a
FEPA. Nemálo členů ČMSPH patří k úspěšným vy-
stavovatelům, jejichž exponáty byly ohodnoceny zlatými
a velkými zlatými medailemi na prestižních světových vý-
stavách. Členy ČMSPH jsou i přední jurymani a národní
komisaři domácích i mezinárodních výstav. Nejen
„světové“ exponáty členů ČMSPH jsou pak přístupné
odborné i laické veřejnosti prostřednictvím virtuální vý-
stavy www.exponet.org . Členové ČMSPH se podílí i na
výstavách organizova ných předními muzei České repu-
bliky, např. na výstavě ke století vypuknutí První světové
války v Poštovním muzeu či ke století existence Česko-
slovenska v Národ ním muzeu. 

Pravidelným pojítkem mezi členy ČMSPH je zpravodaj
Postilión, vydávaný čtvrtletně, jehož přílohami jsou samo-
statné zpravodaje Poštovny a Polní pošty. Cílem zpra -
vodaje je zajistit čtenářům kvalitní odborné texty z oblasti
poštovní historie, upozornit je na padělky celistvostí,
razítek či nálepek, ale i podpořit vzájemnou komunikaci
členů. Členové společnosti se schází pravidelně 2x ročně,
aby osobně prodiskutovali poštovně-historická témata a
vyměnili si filatelistické materiály. 

Dlouhodobá činnost na poli poštovní historie a aktivní
přístup členů ČMSPH k filatelii byly hlavními důvody,
proč Federace evropských filatelistických svazů FEPA
(www.fepanews.com) udělila ČMSPH diplom „Certificate
of Appreciation for Outstanding Activities in Promoting
Philately“ za rok 2020. Tohoto prestižního ocenění si
velmi vážíme nejen pro uznání naší vlastní činnosti, ale
i pro zvýšení prestiže české filatelie v Evropě a pro-
pagaci naší filatelie v zahraničí.

ČMSPH ráda uvítá mezi svými členy i Vás! Informace
o činnosti naší společnosti, o našem zpravodaji a o
členství Vám podá Lubor Kunc, předseda ČMSPH
(P.O.Box 3, 119 01 Praha 1; lubor.kunc@seznam.cz)

Vít Vaníček a Lubor Kunc


