
ZPRAVODAJ SVAZU ČESKÝCH FILATELISTŮ Číslo 3/2016

I když časový úsek „školní rok“ by se mohl zdát v činnosti kroužků mladých fila telistů poněkud zavádějící,
tím, že spolupracujeme s žáky a studenty, musíme se ve své činnosti přizpů sobit školnímu cyklu. Na začátku
nového školního roku se tedy chci ohlédnout za činností KMF při pražském KF 00-65 Apollofila.

Začátek školního roku znamená pro nás opět stanovení nových cílů, ale i zhodnocení uplynulého roku.
Každoročně zahajujeme činnost kroužku v září, setkáním na veletrhu Sběratel - ten je dobrou inspirací a pro
členy kroužku užitečným nahlédnutím do světa „dospělé“ filatelie. Základní činnost  v průběhu roku spočívá
v tvorbě a vylepšování exponátů. Osvědčilo se mi zvy šování filatelistických znalostí konzultacemi nad exponáty.
Proto vedu všechny členy krouž ku k vystavování, a to na výstavách domácích i zahra ničních. Vyvrcholením
každého roku je účast v národ ním kole filatelistické olympiády, kde mladí filatelisté mohou vzájemně porovnat
odborné i obecné filate listické znalosti. Do budoucna by bylo vhodné věnovat tomuto setkání celý víkend.

Na veletrh Sběratel a na výstavy většinou chodí s dětmi rodiče, probíráme, čeho chceme dosáhnout a ne-
zřídka se stává, že i rodiče začnou uvažovat o sbírání známek, a třeba i o vlastním exponátu. Při přijímání nových
členů se jeví jako nejlepší forma rozhovor s novými zájemci za účasti rodičů, abychom společně stanovili nej-
vhodnější téma budoucího exponátu. Pokud jde o počet členů, kladu důraz především na výsledky (výstavy
a filatelistická olympiáda), a tak kolektiv do 10 dětí považuji za optimální. Snahou je mít v každé věkové kategorii
minimálně dvě děti. Náplně schůzek se snažím připravit co nejpestřejší.

Na výstavu do Žďáru/S (2. – 5. 6. 2016) jsme poslali pět exponátů. Výstavy se zúčastnili všichni vystavující,
včetně rodičů, což bych rád dodržel i do budoucna. Ze zahraničních jsme se účastnili dvěma exponáty vý-
stavy v Glogowě v Polsku (8. – 10. 4. 2016), Jan Blažek „Procházka v ZOO“ a Martina Hátriková „Ptačí svět“,
oba získali postříbřenou medaili.

Největším oceněním pro vedoucí KMF je, když začínají děti vytvářet další exponáty, což vyžaduje i mnoho
individuální práce s dětmi, kde používám konzultace s využitím elektronické komunikace (Skype a e-mail).

Náš KMF sice existuje te -
prve tři roky, přesto se domní -
vám, že se mohu o některé
zkušenosti podělit. Největší
problém je přizpůsobit se
značnému časovému vytížení
všech dětí dalšími mimo-
školními aktivitami, ve kterých
bych je nerad omezoval,
zvláště pokud jde o sport. Pro-
to rovněž využívám po do-
hodě s rodiči i individuální
způsob schůzek s využitím
víkendů a dálkové, časově ne-
omezené, „PC – konzultace“.

Rudolf SCHINDLER, 
vedoucí KMF 

při KF 00-65 Apollofila

Ohlédnutí za minulým školním rokem
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ÉDITORIAL

Vážení přátelé,
jednou z akcí, které pražským filatelistům závidím, jsou pravidelné výstavky podkladů k novým známkám,

pořádané Českou poštou, s.p. v Jindřišské ulici, spojené s autogramiádou autorů. Z Hodonína to mám vlakem
asi 330 km tam a totéž zpět, po dálnici 298 km jedna cesta. Takže žádná radost.

Myšlenka slavnostního představení nové poštovní ceniny se ujala i v některých klubech filatelistů, pokud se
námět známky dotýká jejich bezprostředního okolí. Stáváme se tak svědky a někdy i pořadateli „křtů“, „před-
stavení“ nebo „inaugurací“, které upozorní naši širší „digitální“ veřejnost na skutečnost, že poštovní známky stále
ještě existují a plní svoji prapůvodní funkci. Umožní i pozvání významných osobností, vydání a prodej různých
suvenýrů a zviditelnění naší organizované filatelie.

Letošní příležitostná známka k výročí Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici vyšla dva dny před za-
hájením jeho 71. ročníku. A protože se strážnický KF 06-54 po roce 1989 rychle rozpadal, až poslední dva jeho
členové vstoupili do našeho klubu v Hodoníně, cítili jsme potřebu uvést novou známku do života. Scénář byl
prostý: - nechali jsme známku pražské akad. malířky Anny Khunové zvětšit a podlepit, a dohodli jsme s ředite -
lem festivalu její představení v závěru slavnostního zahájení. Mimořádnost vydání příležitostné státní ceniny byla
však pro pracovníky Národního ústavu lidové
kultury tak významná, že přeřadili její před-
stavení na samý začátek shromáždění. Můj
doprovodný výklad tedy pozorně vyslechl mini-
str kultury Daniel Herman, místopředseda Se-
nátu České republiky Zdeněk Škromach, řada
po slanců všech stupňů, autoři jednotlivých
pořadů a další špičkoví etnologové, dnešní
starostka města Strážnice i její předchůdci,
atd. Po skončení akce nebraly dotazy na znám -
kovou problematiku konce, včetně nelíčeného
zájmu obou nejvyšších VIP osobností. Vyobra -
zení známky, velmi příznivě hodnocené přítom -
nými znalci lidového umění, stálo na čelném
místě včetně jejího SPECIMENU (vzorce), po-
skytnutého mi v předstihu pražskou Postfilou. 

Po uzávěrce tohoto čísla svazových INFORMACÍ jsem dostal doporučený dopis, na kterém mě nejprve zaujal
modrý výplatní otisk PRAHA 011, potom adresa Ministerstva kultury ČR a nakonec jednoduché označení
odesilatele: Ministr kultury. Nečekaný list mě překvapil i potěšil, a věřím že potěší i ty z vás, kteří si za své
celoživotní hobby zvolili českou poštovní známku. V obsáhlém osobním dopisu pan ministr Herman mimo jiné
píše: „… je mi ctí že Vám mohu poblahopřát a poděkovat, že se Vám podařilo prosadit vydání poštovní známky,
která velmi vkusně a jednoduše vyjadřuje důležitost slováckého verbuňku, Mezinárodního folklorního festivalu ve
Strážnici a folklóru vůbec. Vážený pane doktore, dovolte mi, abych Vám za Vaše zásluhy při šíření povědomí o
našem národním nemateriálním kulturním bohatství srdečně poděkoval. S úctou Daniel Herman.“

Uvedení nové známky do života a její představení se vydařilo; přitom náklady na ně byly pro hodonínský klub
filatelistů minimální. Byl zapotřebí jen dobrý nápad, pečlivá příprava a přátelská spolupráce s organizátory
strážnických slavností.

Josef ŠOLC, šéfredaktor INFORMACÍ SČF, jos.solc@email.cz

SLOVO TAJEMNÍKA SČF
Vážené kolegyně a kolegové, vážení přátelé!

Máme za sebou období prázdnin a dovolených a lze tedy předpokládat, že většina z nás
si odpočinula a nabrala potřebné síly jak k práci, tak i k realizaci osobních koníčků. V před-
cházejících Informacích jsem požádal jednotlivé KF, aby předaly sekretariátu SČF seznamy
svých členů, včetně potřebného spojení jak poštovního, tak i především elektronického. S
pomocí těchto údajů lze, v případě potřeby, rychle a aktuálně informovat členskou zá-
kladnu. Bohužel reakce klubů byla až dosud naprosto nulová. Nad tímto přístupem lze vy-
slovit jen politování. 

Sekretariát SČF v současné době připravuje několik nabídkových akcí, které budou
realizovány především elektronickou cestou. Jedná se o další nabídku odborné literatury, samostatnou nabídku
katalogů a tradiční písemnou nabídkovou soutěž. Kolektiv sekretariátu věří, že Vás tyto akce zaujmou.

SČF a příslušný organizační výbor v současné době již usilovně pracují na přípravách Světové výstavy
poštovních známek PRAGA 2018. V této nelehké práci uvítáme jakoukoli pomoc od členů našeho svazu. Užitečné
by bylo i poskytnutí vhodných tipů na možnost získání sponzorské podpory pro tuto významnou akci.

Julius CACKA, tajemník SČF
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Usnesení 3. schůze předsednictva SČF,
konané v sobotu 27. srpna 2016 v Domě filatelie, Klimentská 6, Praha 1

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

Omluveni: Fencl, Helm.
Hosté: Beneš V., Schindler (oba za RK SČF).
Služba sekretariátu: Hanzlová.
Předsednictvo SČF schválilo:
1. návrhovou komisi ve složení: Musil (předseda),

Münzberger, Okáč a ověřovatele zápisu Maleček,
Svoboda;

2. program schůze dle pozvánky a rozhodlo o hlaso -
vání o jednotlivých bodech samostatně;

3. čerpání rozpočtu SČF za 1. pololetí 2016 bez
připomínek;

4. u filatelistických výstav 1. stupně pořádaných se
souhlasem P-SČF a využívajících možnost zhoto -
vení příležitostného tisku České pošty, s.p., že SČF
bude nadále takové výstavě poskytovat finanční
příspěvek SČF do výše 50 000 Kč, a to za pod-
mínky, že OV výstavy předá sekretariátu SČF
bezúplatně 500 ks těchto příležitostných tisků;

5. ujednání mezi SČF a Virtuální výstavou EXPONET
o.p.s. a pověřuje předsedu SČF k podpisu tohoto
ujednání;

6. návrh KF 01-002 Poděbrady a KF 00-10 Praha (Kot-
va) na jejich zapsání jako pobočných spolků SČF
do veřejného rejstříku, návrh na zápis podá
sekretariát SČF; 

7. novou strukturu webových stránek SČF ve variantě 1;
8. návrhy na udělení čestných uznání dle předlože -

ného seznamu;
9. registraci webové domény pro další výstavu Praga.
Předsednictvo SČF vzalo na vědomí:
1. zprávu předsedy, místopředsedů a tajemníka o

jejich činnosti za období od 19. 3. 2016 do 27. 8.
2016;

2. informaci jednotlivých členů předsednictva o jejich
činnosti za období od 19. 3. 2016 do 27. 8. 2016;

3. nabídku KF 06-40 k uspořádání semináře k prob-
lematice otevřené a moderní filatelie při výstavě
Jihlava 2017;

4. informaci tajemníka SČF o splnění všech úkolů
uložených 2. schůzí P-SČF; 

5. zprávu revizní komise;
6. informaci tajemníka SČF o připravovaném zákonu

o registru bankovních účtů;
7. informaci o přípravě výstavy Praga 2018.
Předsednictvo SČF ukládá:
1. předsedovi a tajemníkovi SČF připravit návrh na

rozdělení osobní odpovědnosti jednotlivých členů
P -SČF za plnění hlavních úkolů schválených VH-
SČF na období 2016 až 2020, a to v termínu do
příští schůze P-SČF;

2. sekretariátu SČF provést všechny potřebné ad-
ministrativní kroky nutné k zajištění zápisu KF 01-
002 Poděbrady a KF 00-10 Praha (Kotva) do
spolkového rejstříku.

Předsednictvo SČF pověřilo:
1. Václava Svobodu jednáním s cílem získat skladní-

ka pro sklad výstavního zařízení v Chebu, poptáv-
ka bude současně zveřejněna v Informacích SČF a
na jeho webových stránkách;

2. místopředsedu Víta Vaníčka podpisem dohody s
FIP o patronátu nad výstavou Praga 2018;

3. Václava Svobodu předáním vyznamenání zástupci
statutárního města Chomutov.

Předsednictvo SČF rozhodlo:
1. o vyloučení Ludvíka Pytlíčka ze Semil ze SČF, a to

na základě podnětu Pavla Lazara o neetickém jed-
nání jmenovaného; rozhodnutí bylo přijato pomě -
rem hlasů 10:3.

Předsednictvo SČF jmenuje:
1. na návrh Komise jurymanů Jiřího Sedláka sva-

zovým jurymanem pro obor Otevřená filatelie.
Příští schůze předsednictva se uskuteční 3. prosince

2016 od 9,30 hod., v zasedací místnosti Domu
filatelie v Praze 1, Klimentská 6.

Zapsali: Musil, Münzberger, Okáč.
Ověřili: Maleček, Svoboda.

FILATELISTICKÝ SLAVÍN

Dlouholetý obětavý hospodář našeho klubu filate -
listů KF 05-75 Ústí nad Orlicí pan Ing. Jaroslav Přibyl,
člen Svazu československých filatelistů od roku1967,
zemřel po delší vážné nemoci dne 3. dubna 2016.
Budiž čest jeho památce!

Jaromír Eliáš, předseda KF Ústí nad Orlicí
Po dlouhé těžké nemoci zemřel 23. dubna 2016 ve

věku nedožitých 85 let pan Karel PECH, dlouholetý
předseda KF 03-13 Plzeň, druhého nejstaršího klubu
v Čechách. Měl bohaté filatelistické vědomosti a
zkušenosti, podporoval mladé sběratele v jejich za-
čátcích, byl vždy připraven pomoci tam, kde bylo
třeba. Uměl být dobrým kamarádem, na kterého bylo
vždy možné se spolehnout. Byl významným pro-
pagátorem dnes podceňovaných nesoutěžních vý-
stav, podílel se na organizování výstav všech stupňů.
Sám vystavoval a platil za výborného znalce regionál -
ního poštovnictví. Perfektní byly jeho překlady z něm -
činy. Odešel dobrý člověk, který miloval život a uměl
jej žít. Uchovejme v paměti jeho světlou památku!

Členové KF 03-13 Plzeň
Dne 28. 5. 2016 zemřel PaedDr. Bohumil JANEČEK,

dlouholetý předseda a novinkář klubu filatelistů v
Krnově. Za jeho předsednictví se ve městě konaly
dvě výstavy poštovních známek, byla rozvinutá činnost
s mládeží, konaly se propagační výstavky známek. O
činnosti klubu byly zveřejňovány zprávy v regionálním
tisku a probíhala dobrá spolupráce s ostatními
složkami ve městě. Čest jeho památce!

Zdeněk Závěšický, tajemník KF Krnov
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Světová výstava poštovních známek PRAGA 2018

K výstavě bylo připraveno lo -
go, které zde poprvé předsta -
vujeme. Od grafických symbolů
předchozích výstav PRAGA se
liší, je současnější, modernější a
snad i veselejší. Mělo by dobře
reprezentovat náš Svaz a jeho
největší akci desetiletí.

Rekapitulace základních údajů o výstavě
1. PRAGA 2018 je specializovanou světovou výstavou

poštovních známek s patronátem FIP a s uznáním
FEPA, konanou u příležitosti oslav:
• 100. výročí vzniku Československé republiky
• 100. výročí vydaní prvních čs. poštovních známek
• 100. výročí založení Poštovního muzea
• 100. výročí ukončení I. světové války

2. Pořadatelem výstavy je Spolek Světová výstava
poštovních známek PRAGA 2018, jehož členem je
Svaz českých filatelistů, který sídlí na adrese SČF.

3. Výstava se bude konat ve dnech 15. - 18. srpna 2018
v Kongresovém hotelu Clarion v Praze, Freyova 33,
Praha 9 – Vysočany.

4. Výstava PRAGA 2018 se řídí zejména těmito
předpisy:
• Směrnice FIP pro výstavy (GREX)
• Směrnice FEPA pro výstavy (FREGEX)
• Směrnice FIP pro hodnocení soutěžních exponátů

na výstavách FIP (GREV a SREV)
• Výstavní propozice PRAGA 2018 (IREX).

5. Výstava bude obsahovat následující výstavní třídy

Nesoutěžní třídy:
• Čestný dvůr
• Pozvané exponáty 
Soutěžní třídy:
a) Tradiční filatelie

• Československo – národní třída
• Evropa
• Amerika
• Asie, Oceánie a Afrika

b) Poštovní historie
• Československo – národní třída
• Evropa
• Amerika
• Asie, Oceánie a Afrika

c) Filatelistická literatura
d) Otevřená třída
Uvedené soutěžní třídy budou zahrnovat i odpo -
vídající exponáty Moderní filatelie a jednorámové
exponáty.

6. Podmínky účasti:
• Přihlásit se mohou vystavovatelé, kteří jsou členy

národních federací / společností / svazů Mezi-
národní filatelistické federace FIP.

• Na výstavu v soutěžních třídách mohou být přijaty
exponáty, s výjimkou třídy filatelistické literatury a
jednorámových exponátů, které obdržely mini -
mál ně 75 bodů na výstavě národní.

• Jednorámový exponát může být přijat, pokud ob-
držel minimálně 70 bodů na výstavě národní.

7. Kapacita výstavy – cca 1.500 výstavních ploch.
Vít VANÍČEK, předseda OV PRAGA 2018

Filatelistický ráj na Světovém kongresu esperanta v Nitře

Ve dnech 23. - 30. srpna 2016 probíhal v Nitře 101.
Svě tový kongres esperanta, poprvé v historii na
Slovensku. Bylo vidět, že místní organizační výbor ne-
nechal nic náhodě. Snažil se vyhnout nedostatkům z
minulých kongresů a připravil vše, na co si mohl
účastník jen vzpomenout.

Velkou podporu získal také u nejvyšších představitelů
země, kteří byli přítomni na zahájení i na zakončení
kongresu. Primátor Nitry byl mezi účastníky téměř
každý den a pozval je i na radnici. Kongresové jme nov -
ky účastníků slou žily současně i jako bezplatné
jízdenky na místní dopravu. Zpravodajství o akci byla
každý den ve veřejnoprávních médiích. Dokumenty z
kongresu byly dostupné denně na internetu. Celé
město bylo k této příležitosti stylově vyzdobeno. To
všechno mohou závidět všichni předešlí pořadatelé
kongresů. V deseti sálech Polnohospodárské fakulty,
i mimo tento areál, probíhaly současně od rána do
nočních hodin různé programy – přednášky, promítání
filmů, kurzy, koncerty, divadelní představení. 

V divadle A. Bagára uspořádal Svaz slovenských
filatelistů zajímavou výstavu. Své filatelistické exponáty
představili esperantisté ze Slovenska, Česka a Itálie.
Výstavu slavnostně otevřeli představitelé města,
Slovenské pošty a předsedkyně celosvětové esperant-

ské filatelistické sekce Elda Dörfer z Itálie. Pořadatelé
spolu se Slovenskou poštou připravili pohlednice kon-
gresu, vyšla příležitostná poštovní známka, obálka 1.
dne, dopisnice, pamětní listy, používána byla pří-
ležitostná poštovní razítka. Zajímavostí oficiálních
razítek bylo, že nebyla kovová, ale vyřezávaná. Při
verni sáži bylo možno získat podpis autora známky.
Každý vystavovatel dostal Děkovný list za účast na vý-
stavě. Kongres byl otevřen i veřejnosti a celé město
touto mimořádnou událostí doslova žilo. 

Libuše DVOŘÁKOVÁ, Svitavy, Sekce esperanto SČF



FILATELIE  10/2016 π 25INFORMACE S»F Ë. 3/2016 5

Mezinárodní výstava ROSSICA 2016
Ve dnech 20. - 22. 5. 2016 se v Berlíně konala mezi-

národní filatelistická výstava ROSSICA 2016 s uznáním
FEPA. Představeno bylo 6 výstavních tříd - čestná
třída, tradiční, poštovní historie, aerofilatelie, astro -
filatelie a filatelistická literatura; vedle toho zde byla i ne-
soutěžní třída pohlednic.

V čestné třídě byly vystaveny exponáty klubu Monte
Carlo, v ostatních třídách šlo většinou o přímo pozva -
né exponáty. Českou republiku, respektive Svaz če-
ských filatelistů, reprezentoval pozvaný astrofilatelis -
tický exponát „Cooperation of Russia in space ex-
ploration“ Julia Cacky. Mezinárodní jury mu udělila 90
bodů a tím i zla tou medaili! 

Výstava byla umístěna v Ruském domě vědy a
kultury na Fridrichstraße, takže byla bez problémů do-
sažitelná. K dispozici byly dostatečné výstavní pro-
story s odpovídajícím zázemím jak pro výstavní jury, tak
především pro návštěvníky.  

Značnému zájmu návštěvníků se těšily exponáty po-
hlednic, i když byly nesoutěžní. Pohlednice z období
carského Ruska, z nichž většina byla poštou prošlá,

zaujaly nejen samotné sběratele pohlednic, ale vzhle -
dem k frankatuře i mnoho fila telistů. Potvrdil se tak na-
stupující trend, že doplnění filatelistické výstavy vý-
stavou příbuzného oboru je ku prospěchu výstavy i
návštěvníků. 

Našemu úspěšnému vystavovateli J. Cackovi děkuje -
me a bla ho přejeme. Redakce Informací SČF

Světová filatelistická výstava Bandung 2017
Výstava se uskuteční od 3. do 7.

srpna 2017 v indonéském městě
Bandung (asi 200 km jihovýchodně od
Jakarty). Výstava bude pořádána pod
patronátem FIP, s výstavní kapacitou
2.200 výstavních ploch. Podmínkou
pro účast českých vystavovatelů je zí-
skání minimálně 75 bodů z výstavy 1.

stupně (dříve národní) konané v rozmezí let 2006-16.
Výstava je pojata jako světová specializovaná, což
znamená, že ne všechny výstavní třídy budou otevřeny.

Exponáty budou hodnoceny jen v těchto soutěžních
třídách: tradiční filatelie, poštovní historie, celiny, tema -
tic ká filatelie, třída mládeže, filatelistická literatura, třída

jednorámových exponátů a moderní filatelie. 
Výstavní poplatky činí: 
- 375 USD pro pětirámový exponát, 
- 600 USD pro osmirámový exponát, 
- 85 USD pro exponát filatelistické literatury, 
- 100 USD pro jednorámový exponát, 
- exponáty mládeže jsou bez poplatků. 
Zájemcům o účast zašlu přihlášku, kterou spolu s

kopií titulního listu a plánu exponátu je třeba prostřed -
nictvím národního komisaře SČF odeslat nejpozději do
30. 10. 2016. Detailní informace o výstavě lze nalézt na
www.bandung2017.org.

Jiří ČERNÝ, národní komisař pro Bandung 2017
Tel.: 736 409 294, e-mail: ikanek@email.cz

VYZNAMENÁNÍ UDĚLENÁ PŘEDSEDNICTVEM SČF
Na základě návrhů z klubů filatelistů, z odborných

společností a ze sekretariátu SČF rozhodlo předsednic-
tvo SČF odměnit svazovými vyznamenáními zasloužilé
členky a členy i instituce, kluby a odborné sekce.
Čestné uznání za rozvoj filatelie

statutárnímu městu městu Chomutov za významnou
pomoc při realizaci VI. mezinárodní filatelistické výstavy
Euregia Egrensis Chomutov 2015;

Klubu filatelistů 04-02 Chomutov za úspěšné zorga -
nizování výše uvedené filatelistické výstavy, a to bez ja -
kýchkoli finančních nároků na rozpočet Svazu českých
filatelistů;

sekci Kosmos České námětové společnosti SČF za
úspěšné zorganizování národní specializované filatelistické
výstavy EUROSPACE 2016 s mezinárodní účastí, která se
setkala s mimořádným zahraničním ohlasem. Rovněž tato
výstava se uskutečnila bez finančních nároků na rozpočet
SČF;

Mgr. Slavomilu Strnadovi, KF 05-41 Jilemnice;
Otakaru Veselému, KF 01-68 Příbram;

Mgr. Jiřímu Vojkovskému, KF 07-09 Frýdek-Místek;
Ing. Květoslavu Štikovi, OS SSZZ.

Čestné uznání SČF – I. stupeň
Marii Zdarsové, KF 06-24 Znojmo;
Františku Ságlovi, KF 07-05 Havířov.

Čestné uznání SČF – II. stupeň
Petru Molíkovi, předsedovi KF, Jiřímu Willmannovi,

jednateli a Jaroslavu Pavlátkovi, novinkáři, všichni KF
06-24 Znojmo;

Silvě Škubové, KF 04-02 Chomutov;
Janu Kostlánovi, KF 07-09 Frýdek-Místek.

Čestné uznání SČF – III. stupeň
Emerichu Hillawothovi, členovi výboru KF 06-24

Znojmo;
Lukáši Hornému, KF 07-05 Havířov;
Františku Lisecovi, KF 04-02 Chomutov;
Ing. Marii Novákové, KF 07-51 Kopřivnice;
Miroslavu Marenčokovi, KF 07-09 Frýdek-Místek.

Všem vyznamenaným srdečně blahopřejeme!



DAR ČLENŮM SVAZU ČESKÝCH FILATELISTŮ

Nové pamětní knihy SČF
Předsednictvo Svazu českých filatelistů už před

časem zřídilo Cenu Miroslava Langhammera, jako
zvláštní čestné ocenění za významnou a dlouhotrvající
odbornou publicistickou činnost v oboru filatelie. První
laureáti obdrželi své plakety v rámci slavnostního pal -
máre výstavy poštovních známek v Chomutově. Tamní
pořádající klub filatelistů vedle plaket a diplomů, které
nechal zhotovit a věnoval je SČF, připravil i slavnostně
upravenou knihu, do níž byli zapsáni nynější laureáti a
budou zapisováni i ti budoucí.

Vedle toho předsednictvo SČF svým usnesením zří -
dilo Pamětní knihu Svazu českých filatelistů, sloužící

k připomenutí významných osobností naší filatelistické
historie a k ocenění vynikajícího přínosu filatelistů
současných, kteří jsou Svazem pozváni, aby se do ní
podepsali. Toto pozvání je výrazem úcty a vděku, a
současně i nejvyšším vyznamenáním SČF. Jako první
ze současných filatelistů byl do Pamětní knihy SČF za-
psán Karel Špaček, dlouholetý předseda Česko -
moravské společnosti pro poštovní historii. I tu to
Pamětní knihu nechal zhotovit chomutovský klub fila -
telistů a daroval ji SČF.

Největší podíl na přípravě a zhotovení (a zaplacení)
obou knih mají předseda chomutovského klubu 04-02
Václav Svoboda a jeho manželka Marie Svobodová,
výtvarnice, která osobně obě knihy nadepsala a vy-
zdobila. Nyní si je tedy můžeme ukázat.
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Sáhnul jsem si na červený i modrý Mauritius Post Office

Ke svému údivu jsem zjistil, že jsem asi jedním z mála Čechů, případně Čechoslováků, kteří měli tu možnost
či štěstí, že ve svých rukách opravdu drželi obě nejslavnější známky světa, pocházející z ostrova Mauritius – jak
červenou jednopencovou, tak i slavnější modrou dvoupencovou s nápisem Post Office na levém okraji.

Tak, jako je to vlastně v souvislosti s těmito známkami běžné, i v tomto případě bylo vše otázkou náhody. Jako
začínající diplomat na tehdejším obchodním oddělení v Kolíně nad Rýnem jsem měl na starost tzv. ne-
strojírenské podniky zahraničního obchodu. Mezi ně patřil i Chemapol, který se specializoval na obchod s
chemickými produkty a surovinami. Samotný PZO Chemapol měl v NSR zahraniční afilaci - Deutsche Chemapol.
A německým partnerem v tomto podniku byl pan Hermann Schnabel z Hamburku, majitel obchodní firmy K. O.
Helm Hamburk. Takže bylo pouze otázkou času, kdy se my dva setkáme. Jak to tak bývá, při setkání se po
pracovních záležitostech hovořilo i o všem možném, až jsme nakonec zjistili, že jsme oba filatelisté. Je po-
chopitelné, že od tohoto okamžiku jsme k sobě měli výrazně blíže, než pouze jako dva obchodní partneři. 

Při jedné z mých návštěv v Hamburku jsem byl pozván i do vily pana Schnabela a bylo mi umožněno na-
hlédnout do jeho sbírky známek. „Sbírka známek“ je v tomto případě dosti slabé vyjádření toho, co jsem viděl.
Sbírka, u které již musíte mít zaměstnány 2-3 lidi, kteří se starají o její uskladnění, doplňování, kteří sledují aukční
katalogy celého světa a reaguji na nabídky filatelistických obchodníků, je něco trochu jiného, než na co jsme
my, normální smrtelníci, připraveni. A při této příležitosti mi bylo umožněno se osobně seznámit i s oběma
slavnými známkami z ostrova Mauritius. Byl to docela zvláštní pocit držet v rukách hodnotu jako přibližně 100
kg zlata. Od pana Schnabela jsem nakonec dostal fotografie obou rarit i s věnováním - obě vyobazuji. 

Kolem vzniku sbírky Hermanna Schnabela koluje zajímavá pověst (jako řada pověstí provází vznik a historii
obou slavných Mauritiů Post Office). Tvrdí se, že pan Schnabel se vlastně stal filatelistou až v pozdním věku a
to zcela náhodou. Při reorganizaci svého obchodního impéria prodal část aktivit a požádal svoji banku, aby mu
doporučila vhodnou investici. A banka doporučila, mimo jiné, vložit pár milionů získaných německých marek
do známek. A tak začala historie Schnabela-filatelisty. Jinými slovy se ukazuje, že nebýt okamžitého nápadu
bankov ního úředníka, tak jsem si na modrého a červeného Mauritia asi nikdy nesáhnul. 

Pan Schnabel zemřel v roce 2010. Co se stalo s jeho rozsáhlou sbírkou, bohužel nevím. Nelze vyloučit, že se
stala součástí základu nadace Stiftung Her mann und Elsa Schnabel. Ta poskytuje v současnosti stipendia v
Německu i českým studentům. Majetek H. Schna be la byl v roce 2001 odhadován na 3 miliardy marek.

J. CACKA


