
 

1 

Informace 1/2011 ____________________________________________________________ 
 

ÚVODNÍK_______________________________________________ 

 

Slovo šéfredaktora 
 
Vážení přátelé, členové Svazu českých filatelistů! 
 

Nový výkonný výbor na svých dvou poradách od poslední valné hromady 
připravil pro jarní jednání předsednictva SČF (9. dubna) návrh na některé 
změny v tvorbě a vydávání tištěných vnitrosvazových „Informací SČF“. 
Zásadními novinkami měla být pevná struktura obsahu této tiskoviny, zasílané 
do všech klubů, a převedení její tvorby do kompetence redakční rady. Tu měli 
tvořit kolegové Ing. Fencl, Ing. Müller a Ing. Sedlák. Po obsáhlé diskuzi nakonec 
předsednictvo jednomyslně schválilo doplnění redakčního kruhu vedle tří výše 
jmenovaných o tajemníka Mgr. Malečka a mně nabídlo funkci šéfredaktora.  
 
Osobně jsem byl s dosavadními „Informacemi SČF“ vždy spokojen, ovšem vše 
se dá zdokonalit a o kousíček „popostrčit“. Při zvažování nad nečekaně mi 
nabízenou funkcí jsem vzal v potaz kvalitu členů redakční rady, zkušenosti 
kolegy Malečka s dosavadním vydáváním i elán a pracovitost kolegy Fencla, 
ochotného upravovat tiskovinu po technické stránce. Snad není troufalé říci, že 
v tomto složení by měly být „Informace SČF“ v dobrých rukách. 
 
Druhou stranou mince je spolupráce s vámi, předsedy, funkcionáři a členy 
klubů filatelistů. Tato tiskovina vychází pro vás. Dostává se vám platformy, na 
níž můžete zveřejnit vaše dobré zkušenosti, výsledky práce vašeho klubu, své 
postřehy a nápady, náměty na zlepšení, ale i kritiku čehokoli, spojeného 
s filatelií. Co doporučujete ke stabilizaci členské základny, jak se díváte na 
současnou známkovou tvorbu, kde vidíte rezervy, které náš svaz nevyužívá, kde 
chyby, atd., atd. Tím by se měl náš zpravodaj stát aktuálnějším a také 
inspirativním.  
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Stále máme tendenci citovat, co který zahraniční funkcionář řekl o filatelii a 
k osudům filatelie, ale mezi svými členy slýcháme často totéž už několik let před 
tím.  
Neostýchejme se tedy vzít do ruky pero a odeslat i zdánlivě sebemenší 
poznatek.  Více hlav, více rozumu. Své příspěvky a připomínky posílejte na 
Sekretariát SČF, Holečkova 10, 225 07 Praha 5 – Smíchov, nebo elektronicky na 
mailovou adresu: sekretariat@informace-scf.cz 
 
„Informace SČF“ jsou zpravodajem, informujícím o našem vnitrosvazovém 
životě. Budou takové, jaké si je společně uděláme. Nejsou časopisem, mají jiné 
zaměření než FILATELIE nebo MERKUR-REVUE. Budou mít jak tištěnou, tak 
elektronickou podobu na svazových webových stránkách. S jistotou se 
dostanou do všech klubů a je jen na výborech KF, zda se informace v nich 
obsažené dostanou až ke každému jednotlivci. Naše současné kluby stojí vždy 
na několika nadšencích, kteří se dokáží obětovat pro dobro věci a na nichž 
klubová činnost spočívá. Věřím, že s našimi „Informacemi SČF“ budou právě tito 
členové spolupracovat. 
 

Josef Šolc, šéfredaktor 
 
 

Slovo předsedy SČF 
 
Nové pojetí organizace práce SČF, zdůraznění osobní odpovědnosti za plnění 
přijatých povinností a úkolů všemi zvolenými členy VV, P SČF a komisí SČF, a 
požadovaná iniciativa a aktivita na všech stupních činnosti SČF musí odpovídat 
současným i budoucím potřebám a poslání SČF. Ten je dobrovolným 
občanským sdružením, které se řídí Stanovami SČF a v letech 2011-2015 se 
navíc bude řídit 4. valnou hromadou SČF ze dne 4. prosince 2011 schválenými 
projekty a úkoly, jakož i závažnými diskusními vystoupeními řádných delegátů. 
Hlavní cíle SČF jsou jasné a všichni musíme usilovat o řešení zejména 
následujících úkolů. 
1. Pomáhat a radit členům klubů, těch menších především, členům 

odborných společností a jejich sekcí: 
a) obnovením systému svazového vzdělávání formou přednášek, 

seminářů, besed a poradenství či speciálního školení, což je v gesci 
místopředsedy SČF pro vnitrosvazovou činnost, 

b) spolupůsobením členů VV a P SČF při věcném a pravdivém 
informování členů KF, OS a jejich sekcí o aktuálním dění ve SČF, a to 

mailto:sekretariat@informace-scf.cz
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prostřednictvím předem dohodnutých osobních návštěv, poštovního 
styku, elektronické pošty nebo telefonu v oblasti blízké jejich bydlišti, 

c) prostřednictvím INFORMACÍ SČF jako základního tiskového orgánu 
pod vedením redakční rady v čele s  Josefem Šolcem, a ke dni 
31.3.2011 nově zřízených internetových stránek SČF péčí KF 06-40 
Jihlava. 

2. Zabývat se nadále problémem úbytku členů SČF a zániku KF, jak na to 
v minulém roce několikrát upozorňoval časopis Filatelie a dopisem ze dne 
12. února 2011 předseda KF 07-18 v Přerově Miloš Přidal: „Kdysi jsme mívali 
až 270 členů, dnes 70. Tenkrát jsme měli vázané hodnoty, mnoho fiktivních 
členů, novinky odebíraly celé rodiny. Dnes si každý může koupit novinky na 
poště nebo v zásilkovém středisku České pošty v Karlových Varech, aniž 
musí platit členský příspěvek SČF“. O stejném problému s razantním 
úbytkem členů ZSF na Slovensku píše Otto Gáťa v nedávném vydání 
Spravodajcu ZSF. Je to problém v celé Evropě. Proto musíme ruku v ruce 
hledat cesty, jak životaschopnost SČF nejen udržet, ale prodloužit. Prezident 
FEPA Jorgen Jorgensen z Dánska adresuje i našemu SČF vzkaz, uveřejněný 
v časopisu FEPA NEWS č. 18 z prosince 2010: „Budoucnost filatelie bude 
záviset na stále nových nápadech, na tom, zda v tom každý organizovaný 
člen sehraje svou roli. Ani FIP, ani FEPA, ani celý národní svaz nepomůže 
získat klubům nové členy! To je totiž úkol každého člena každého klubu 
filatelistů. To je osobní úkol každého organizovaného filatelisty. Kdyby 
aspoň některý, ne-li každý člen klubu během roku získal aspoň jednoho 
nového člena, pak by úbytek mohl být zastaven. Zároveň by však každý 
klub měl mít předem promyšlený postup: jak nového člena přivítat, jakou 
mu věnovat pozornost, jak se o něho starat. A jak ty, kteří ho pro členství 
v klubu získali, třeba i ocenit“. 

3.  Další důstojné existenci našeho SČF může napomoci předsednictvo SČF 
zřízením EKONOMICKÉ komise. Ta musí hospodaření a spravování našeho 
svazu analyzovat, racionalizovat, stabilizovat a pro budoucnost 
optimalizovat. Přitom vůbec nepůjde jen o vyhledávání a zajišťování 
doplňkových finančních zdrojů - grantů a účelových příspěvků obecních, 
městských a krajských úřadů, o konkrétní formy vzájemné spolupráce 
zejména s Českou poštou, s.p., dalšími organizacemi, institucemi a firmami, 
ale i o hledání dalších ekonomických vkladů do činnosti SČF. 

4. Kluby filatelistů a odborné společnosti se již připravují na nejrůznější 
filatelistické akce. Ty by měly přitáhnout pozornost a zájem co nejširší 
veřejnosti – dětí, mládeže, rodičů i prarodičů. Půjde o propagační výstavky, 
přednášky, besedy, o slavnostní prezentace nebo křty vybraných nových 
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českých poštovních známek a celin – např. ke 160. výročí narození malíře 
Václava Brožíka v Třemošné již 31.3.2011, o prezentaci známky sv. Anežky 
České spolu s výstavou grafika a rytce Jaroslava Tvrdoně, pořádanými KF 
Josefa Lieslera 04-33 v Kadani dne 7. května 2011 ve františkánském 
klášteru v Kadani, o prezentaci společného česko-slovinského vydání ve 
Žluticích dne 11.6.2011, pořádaného KF 03-28 Žlutice, Městským úřadem a 
Muzejním spolkem Žluticka, o představení známky EUROPA CUP 2011 
v Havířově v červnu t.r. spolu s přednáškami a propagační výstavkou 
s květinovými motivy, pořádanými KF 07-05 Havířov, o křest aršíku Šumava 
z umělecké dílny manželů Knotkových v Muzeu Šumavy, pořádaném KF 03-
09 Sušice počátkem září t.r. o tradiční Sušické pouti, o prezentaci známky 
Historické varhany Plasy v září 2011 spolu s varhanním koncertem s jeho 
nahrávkou pro Český rozhlas 3 Vltava v bývalém cisterciáckém klášteře 
v Plasích, atd. Ještě koncem dubna t.r. si připomenou členové Asociace 
olympijské a sportovní filatelie v Praze na Újezdě „45 LET OLYMPSPORTU“. 
Jistým vrcholem však bude slavnostní předání Čestného uznání FEPA klubu 
filatelistů 06-40 „Vysočina“ v Jihlavě, za přínos jeho členů filatelii české a 
evropské, ještě v 1. pololetí t.r. v Jihlavě za účasti představitelů města, kraje, 
České pošty,  televize, rozhlasu a tištěných médií. 

5.  Dostat filatelii a sbírání známek na stránky krajských DENÍKŮ, obrazovky 
televizí, na rozhlasové vlny, mezi zprávy ČTK. To bude úkolem všech členů 
SČF i vedení SČF.I tady je a bude žádoucí dobrá spolupráce s Českou poštou, 
s.p., a vydavatelem známek Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Také se 
musíme zamyslet nad další součinností SČF a jeho tiskového orgánu 
INFORMACE SČF s českým filatelistickýcm tiskem – FILATELIÍ a MERKUR 
REVUE, a s  internetovým filatelistickýcm magazínem INFOFILA, a to bez 
jakékoliv výlučnosti či privilegií, při respektování práv autorů z řad členů 
SČF. Všechny mediální zprávy o filatelii a filatelistech však bude žádoucí 
shromažďovat, archivovat, eventuálně převést na internet, aby bylo možno 
ty nejzajímavější si v případě potřeby vyvolat a oživit. Nápomocná je nám 
v tom Národní knihovna ČR v Praze, s níž nedávno dojednal doplňkovou 
spolupráci tajemník SČF. Ani badatelská činnost členů klubů nepolevuje. 
Agilní Karel Holoubek z KF 05-01 v Hradci Králové zpracoval a v březnu t.r. 
tiskem vydává poštovně historickou publikaci o 300 stranách a s četnými 
ilustracemi s názvem „SEZNAM REVOLUČNÍCH PŘETISKŮ 1944-1945“, 
která ještě jako rukopis byla oceněna stříbrnou medailí na světové 
výstavě PRAGA 2008. Předseda tohoto KF 05-01 Zbyněk Loučný již nyní  
prezentuje klubové internetové stránky „Královéhradečtí filatelisté“, na 
nichž budou představovány informace a devadesátiletá historie klubu, 
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založeného 28.6.1922, což bude v roce 2012 připomenuto netradiční 
propagační výstavou. 

6.  Když naříkáme nad malým zájmem školáků a studentů o sbírání známek a 
filatelii, pak bychom měli věnovat mnohem větší pozornost možnostem 
internetu, kde mladí filatelisté a především mladé filatelistky jsou 
mnohem dovednější než my starší. Každoroční Filatelistické olympiády 
mladých filatelistů, které pořádá na různá témata Komise mládeže SČF a její 
obětaví členové jsou záslužné a ověřují úroveň a kvalitu znalostí členů KMF, 
jejichž soutěžní výstavní exponáty a písemné testy jejich znalostí vůbec 
nejsou „potěmkinovskými vesnicemi“ a zaslouží si uznání. Ti, kdo již 
v dětství se seznámí s dobrodružstvím poznávání, které nabízejí a poskytují 
poštovní známky, se po čase, v dospělosti, anebo třeba až při odchodu do 
důchodu, často k filatelii vracejí. Filatelie je tedy investice do budoucnosti. 
V současnosti, v době internetu a mobilů, kdy se mladí již jen málokdy 
setkávají s dopisy s nalepenými poštovními známkami či v trafikách nebo 
papírnictvích s balíčky plnými námětově pestrých známek – což jest jistě 
chybou vydavatele i České pošty – je třeba co nejvíce využívat všech 
možností, které počítače skýtají i na poli filatelie. Před pár týdny jsme 
dostali výsledky internetové soutěže FIP pro mladé filatelisty o cenu za 
literaturu. Byla vyhlášena komisí mládeže FIP v roce 2010 a shromáždila 
z celého světa články v tištěné a elektronické podobě, psané v angličtině 
na nejrůznější filatelistická témata. Tato literární soutěž byla vypsána pro 
tři věkové kategorie A, B a C. Šlo o experiment. A ejhle! Nejen z vyspělých 
filatelistických zemí, ale i z Dubaje, Indie a Emirátů se přihlásilo mnoho 
mladých filatelistů a filatelistek. Českou republiku a její filatelistickou pověst 
ve světě hájily tři mladé dámy. Nejlepšího umístění z nich se podařilo 
dosáhnout slečně Pavlíně ONDREJKOVÉ z jihomoravského Vlčnova, 82 
body a celkové 4. místo ve věkové kategorii 13-15 let za filatelistický 
příběh „Vánoční květina – Král králů“. To je pro českou mládežnickou 
filatelii jistě povzbuzení a pro ty, kteří mládež vedou důvod k promýšlení, 
jak soutěží a INTERNETU co nejlépe využít i pro získání většího a hlubšího 
zájmu o filatelii a poštovní známku. 

7. Událostí roku by měla být a všichni věříme, že bude, PRVNÍ ČESKO-
SLOVENSKÁ FILATELISTICKÁ VÝSTAVA Vysoké Mýto 2011. Bude to první 
společná výstava našich národních svazů. Pořádá ji KF 05-11 Vysoké Mýto.  

 

Toto je prvotní výběr nejdůležitějších úkolů. Snad se nám je spojenými silami 
podaří realizovat. 
 

Lumír Brendl, předseda SČF  
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INFORMACE  SEKRETARIÁTU______________________________ 
 

 
Usnesení z 2. schůze předsednictva SČF  
konané dne 9.4. 2011 

 
Návrhová komise:  
Ing. Petr Fencl – předseda, MUDr. Bedřich Helm, MVDr. Václav Svoboda  
Ověřovatel zápisu:  
Jan Starec 
 
Předsednictvo SČF  schválilo: 

 Zprávu o vyhodnocení příspěvků delegátů 4. valné hromady SČF. 

 Hospodaření SČF v roce 2010. 

 Stabilizaci hospodaření SČF v příštím období. 

 Obsah Informací SČF a webových stránek SČF.  

 Redakční radu Informací SČF ve složení: PaedDr. Šolc, Ing. Sedlák,  
Ing. Müller, Mgr. Maleček, Ing. Fencl. 

 Projekt „Filatelistická mapa ČR“ předložený Ing. Fenclem. 

 Vyznamenání členů SČF dle přiloženého seznamu. 

 Zachování znaleckého ústavu SČF. 
 
Předsednictvo SČF  zřizuje následující komise předsednictva SČF: 

 Komise výstavní, komise mládeže, komise znalců, komise jurymanů, 
analytická skupina a ekonomická komise; komise pro mezinárodní vztahy 
není zřízena. 

 
Předsednictvo SČF  jmenuje:   

 Předsedy a členy komisí předsednictva SČF ve složení: 
komise výstavní: MUDr. Helm – předseda, členové: MVDr. Svoboda, 
p.Tůma 
komise mládeže: RNDr. Töpfer – předseda, Mgr. Špatný – místopředseda, 
p. Vávra – tajemník, p. Herman – hospodář, členové: PhDr. Frömer,  
p. Kalabza  
komise znalců: JUDr. Ing. Beneš, CSc. - předseda, Mgr. Maleček – 
místopředseda, prom. mat. Aksamit - tajemník  
komise jurymanů: Ing. Müller – předseda, MUDr. Helm – místopředseda 
a vedoucí sekce tradiční filatelie, Mgr. Špatný – tajemník a vedoucí sekce 
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mládeže, Ing. Petrásek – vedoucí sekce tematické filatelie, Ing. Sedlák – 
vedoucí sekce filatelistické literatury 
pro mezinárodní vztahy: není zřízena 
analytická skupina: PaedDr. Šolc - předseda, členové: Ing. Cacka, 
RNDr. Töpfer, Ing. Fencl 
ekonomická komise: Ing. Vaníček – předseda, členové: Ing. Běloubek,  
Ing. Cacka, Ing. Kukačka, JUDr. Matoušek 

 Na návrh vedení komise znalců SČF následující zkušební znalce SČF, 
poradce komise znalců SČF a kandidáty komise znalců SČF: 
L. Ondruška – zkušební znalec SČF pro obor „Známky a celistvosti Polsko 
1918-1939, Městské pošty, Generální Gouvernement“, 
H. Trnka - zkušební znalec SČF pro obor „Letecké celistvosti ČSR I“, 
V. Münzberger – poradce komise znalců SČF pro obor „Perfiny z území 
ČSR (čs. a rakouské)“, 
J. Stošek – poradce komise znalců SČF pro obor „Známky a celistvosti 
ČSR I“, 
V.Káňa – kandidát komise znalců s perspektivním zaměřením 
„Knihtisková vydání známek ČSR I“, 
M.Hauzr – kandidát komise znalců se zaměřením „Protektorát Čechy a 
Morava“. 

 
Vzalo na vědomí : 

 Zprávy předsedy SČF, místopředsedů SČF a  tajemníka SČF. 

 Zprávu předsedy revizní komise SČF. 

 Zprávu Ing. Fencla o stavu příprav První česko-slovenské výstavy ve 
Vysokém Mýtě. 

 Zprávu Mgr. Musila o stavu webových stránek SČF. 

 Zprávu Ing. Sedláka o připravované výstavě Lidice 2012. 
 
Ukládá: 

 Místopředsedovi SČF pro vnitrosvazovou činnost zaslat elektronicky  
přednesený text vyhodnocení příspěvků ze 4. VH SČF pro zveřejnění 
v Informacích SČF, na webových stránkách SČF a vedoucímu analytické 
skupiny. 

 JUDr. Matouškovi vyhodnotit statut komise znalců; podklad předat před 
podzimní schůzí předsednictva. 

 VV nevyhlašovat subskripci na vstupenky na Den známky (tedy 
nerealizovat bod 10/2 usnesení zápisu z VV). 
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 Všem členům předsednictva napsat alespoň jeden článek ročně pro 
Informace SČF. 

 MVDr. Svobodovi předat ČU SČF panu Adamu Kestowiczovi na výstavě 
Glogow 2011. 

 Předsedovi SČF vyvolat jednání ve věci spolupráce mezi SČF a Filatelii 
s.r.o. 

 Předsedům jednotlivých komisí SČF předložit plán činnosti na období 
2011 – 2016 v termínu do 31.5.2011. 

 Tajemníkovi SČF předložit členům předsednictva veškeré platné smlouvy. 

 Předsedovi a místopředsedovi SČF uzavřít pracovně právní vztah se 
zaměstnanci sekretariátu. 

 Ing. Fenclovi předat do 14.4.2011 sekretariátu soubor s tiskovými 
předlohami Informace 1/2011. 

 Tajemníkovi SČF zaslat přijatá usnesení ke zveřejnění v Informacích SČF, 
na webových stránkách SČF a ve filatelistickém tisku.  

 
Výzva klubům ke včasnému placení  
 

Vážení přátelé, víme o problémech, které mají novinkáři s výběrem záloh na 
nové české poštovní známky, vážíme si jejich práce, ale přesto musíme – na 
základě pravidelně nám zasílaných výpisů z DOS Praha – upozorňovat 
odběratele na jejich povinnost platit faktury v předepsaných termínech. 
Kluby, které k 31.3. 2011 nemají dosud zaplaceny lednové, únorové a březnové 
faktury: 
KF 00 – 010 „Kotva“ Praha (dluh 27.855,- Kč) 
KF 01 – 056  Vlašim (dluh 18.625,- Kč) 
KF 03 – 033  Staňkov – dluží od ledna 6.648,60 Kč 
KF 05 – 050  Hlinsko v Čechách (dluh 9.368,- Kč z února a března) 
KF 05 – 069  Žamberk – dluží za fakturu z února (629,- Kč) 
 
Opožděné placení faktur v březnu 2011: 
KF 00 – 042 Praha, KF 03 – 016 Plzeň, KF 04 – 005 Žatec, KF 04 – 011 Děčín, KF 
04 – 045 Smržovka, KF 04 – 088 Hrádek nad Nisou, KF 05 – 028 Brandýs nad 
Orlicí, KF 05 – 043 Králíky, KF 05 – 050 Hlinsko v Čechách, KF 05 – 061 
Častolovice, KF 05 – 07 Úpice, KF 05 – 096 Nové Město nad Metují, KF 05 – 099 
Česká Skalice, KF 06 – 018 Prostějov, KF 06 – 044 Hodonín, KF 06 – 053 Svratka, 
KF 06 – 068 Náměšť nad Oslavou, 06 – 081 Blansko, KF 06 – 091 Jaroměřice nad 
Rokytnou, KF 06 – 101 Brno, KF 07 – 014 Karviná a KF 07 – 023 Ostrava. 
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Věřím, že přes problémy, které máte, vyrovnáte své dluhy ještě v tomto měsíci.  
Připomínám ještě, že nemáme od všech klubů potvrzeny adresy, na které 
máme poslat Informace SČF. Jedná se o úsporná opatření, o kterých už jste byli 
informováni. 
Díky za pochopení, na další spolupráci se těší 
 

Jaroslav Maleček, tajemník SČF 
 

 

Opravy a doplňky v adresáři  (od 21.12.2010 do 28.3.2011) 
03 – 063 škrtnout: Novák Václav, 331 51 Kaznějov 
  doplnit: Porubský Emil, Borská 208, 331 51  Kaznějov 
    - zasílat korespondenci 
04  - 027 doplnit: Zeman Jiří, Máchova 416, 472 01 Doksy 
    - zasílat korespondenci 
05 – 013 škrtnout: Touš Jan, Studentská 1597, 511 01 Turnov 
  doplnit: Mojsl Jaroslav, Daliměřice 195, 511 01 Turnov 
    -zasílat korespondenci 
05 – 043 doplnit: Haas Vojtěch, Jana Nerudy 755, 561 69 Králíky 
    - zasílat korespondenci 
06 – 026 doplnit: Nikl Radek, Rumunská 728, 698 01 Veselí na Moravě 
    - zasílat korespondenci 
06 – 042 škrtnout: Margetík Stanislav, Hradišťská 755, 687 24 Uherský   
                                             Ostroh 
  doplnit: Prokeš Vladimír, Mašovy 275, 687 24 Uherský Ostroh 
    - zasílat korespondenci 
07 – 002 škrtnout: Kabelka Jan, Hraniční 3, 779 00 Olomouc 
  doplnit: Ing. Joura Jiří, Západní 10, 779 00 Olomouc 
    - zasílat korespondenci 
Likvidace klubů:   00 – 077 Praha, 00 – 160 Praha 
 
 
Z  KLUBŮ,  SPOLEČNOSTÍ   A  SEKCÍ_________________________ 
 

Z Vašich dopisů  
 

„Jsem předsedou KF v Přerově. Daří se nám hospodařit tak, že 
nevybíráme žádné klubové příspěvky. Scházíme se každou neděli v klubovně 
Sokolovny, která by jinak v neděli nebyla využita. Proto Sokolům tvrdím, že od 
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nás mají peníze za nájem klubovny jako „s nebe spadlé“ a nesmějí na nás chtít 
moc. Jistě v tom hrají roli i osobní vztahy, ale to je ve všem a všude! Za rabat 
z odebíraných novinek se nám daří uhradit nájem klubovny a nakupovat nové 
katalogy. A právě katalogy jsou pro některé tahákem, proč na schůzky filatelistů 
přicházejí. Za týdenní vypůjčení neplatí nikdo nic, za čtrnáct dnů již zaplatit 
musí – tak jsou členové nuceni katalogy vracet, aby byly k dispozici i jiným. 
Totéž platí i pro časopis Filatelie, ale mnou hodně doporučovaný časopis 
MERKUR REVUE, který Filatelii v mnohém předčí. 
 Ne každý „prožívá“ členství v klubu, příslušnost k filatelistům, necítí 
potřebu se s jinými filatelisty více stýkat. A právě to je možná velmi důležité – 
stýkat se jako přátelé, vzájemně si radit, jak jednoduše a nejlépe známky 
ukládat, jak je možné poměrně jednoduše doma tvořit albové listy na počítači a 
sám si je vytisknout. Samozřejmě na formátu A4. Ten je dostupný jako 
normalizovaný formát papíru a lze jej vytisknout každou tiskárnou počítače. To 
je možná motiv i pro mladé zájemce, kteří rádi s počítačem pracují a zároveň 
propadli sběratelské vášni. Lze tak tisknout listy pro tematické sbírky, které 
ovšem v žádném obchodě koupit nelze. Naznačuji tím, že potřeba zaujmout 
mladé lidi je zcela zásadní pro budoucnost Svazu. Bez nich nám bude chybět 
dorost a naši nástupci. 
 Jedině osobním přístupem lze získávat nové členy, mládež, dělat 
propagační mini-výstavky. Tyto problémy již v hlavě nosím dlouho a uvažuji o 
tom, že bychom v Přerově, v Městském informačním středisku, mohli takovou 
propagaci filatelie uspořádat spolu s ukázkami sbírek na několika panelech, 
které tam mají. Do střediska je vstup volný a různé jiné výstavky tam dělávají. 
Dále, Státní okresní archiv u nás vydává zajímavé sborníky o významných 
rodinách města, historii průmyslových podniků, atd. Již se nám podařilo 
uplatnit  tam a vydat první část HISTORIE KLUBU FILATELISTŮ V PŘEROVĚ DO 
ROKU 1945. K tomu je ovšem třeba mít někoho, kdo něco takového napíše  – u 
nás je to Ing. Václav Krejčí, který již byl oceněn čestným uznáním SČF. 
 Zlepšení stavu počtu členů SČF je jistě možné, ale JEN ZVÝŠENOU 
AKTIVITOU TĚCH, KTEŘÍ BUDOU OCHOTNI A SCHOPNI tímto směrem působit. 
Také by jistě pomohla ELEKTRONICKÁ FORMA KONTAKTU, která je nenáročná, 
ale museli bychom e-mailové adresy mít k dispozici“.  
 

Miloš Přidal, předseda KF Přerov  
 

---------- 
 

Publikované informace jsem doslovně zhltal, díky. Nejvíce mne zaujala 
problematika chybějící mládeže, kdy ve stručnosti: je to jen a jen vina naše. 
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Nehledejme důvody někde jinde. V tomto případě se stačí podívat v naprosté 
většině případů jen do zrcadla a hned víme, jak ten viník vypadá … Prostě a 
jednoduše je třeba něco dělat a to bez zbytečných diskuzí … Něco bylo námi, 
téměř všemi zanedbáno … 
 

Vladislav Hasala, předseda sekce ESPERANTO 
 

---------- 
 

Opět nám několik členů ubylo. Nedaří se nám získávat hlavně mládež, ale není 
to jen tím. Jedná se také o nesmyslné vydávání poštovních známek nejen co do 
množství, ale také co se týká nominálních hodnot. To mnohé starší filatelisty 
odrazuje, zvláště, když se jim nedaří získat nástupce. Kolik lidí vyplácí své zásilky 
známkami třeba vyšších hodnot. Pokud to není filatelistická zásilka, tak to vyřídí 
většinou nálepka A-post a nyní už jen čárový kód. Pro koho tedy tiskne pošta ty 
vysoké hodnoty? Ale chápu, stát potřebuje peníze a Svaz českých filatelistů to 
ovlivnit nemůže. Myslím tím tu vydavatelskou činnost. A tak stále více filatelistů 
končí i z těchto důvodů. Ještě bych vás chtěl požádat, zda by nešlo zařídit, aby 
černotisky byly vydávány pro členy, kteří již zaplatili příspěvek na běžný rok. 
Vzniká z toho nedorozumění, zvláště, když je na příslušném uvedeno členská 
prémie za rok 2010. Takto to uvedla i „Filatelie“ o pozvánkách jsem se už 
zmiňoval před časem a stejně to pokračuje i dále. To by bylo pro dnešek asi vše. 
 

Ladislav Závodník, KF 07 – 016 Opava 
 

---------- 
 

Na naší Valné hromadě klubu filatelistů v Příboře jsme se také zabývali úbytkem 
členské základny a nezájmem mladých lidí o filatelii. Shodli jsme se na tom, že 
jedním z problémů kromě vysokého věku a k tomu neméně zdravotních 
problémů jsou vysoké nominální hodnoty známek a neúměrně k tomu nízké 
výdělky nad hranicí minimální mzdy (taktéž i důchody) filatelistů. V době, kdy 
jsou mladí lidé na úřadech práce nebo na sociálních dávkách, je těžko 
přesvědčíte, aby kromě vysokých cen známek ještě zaplatili 200 Kč členský 
příspěvek a od SČF obdrželi černotisk, o který někteří ani nestojí. Doby, kdy byly 
nominální hodnoty známek 10, 20, 30, 60 haléřů a vázačka do 1,50 Kč jsou 
nenávratně pryč. Dneska se ceny pohybují od 10 do 50 Kč to je až 100x víc. 
Příjmy dělníků ale 100x nevzrostly. Také se mladí lidé více věnují počítačovým 
hrám ve videohernách a na hodnotné zájmy pak čas nezbývá. Ohlédneme-li se 
zpátky do doby, kdy filatelie začínala, podíváme-li se, jaké povolání vykonává-li 
zakládající členové filatelistických klubů zjistíme, že to byli občané střední třídy 
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(ředitelé škol, úředníci, obchodníci, doktoři, hoteliéři apod.). Byli to ti, kteří si to 
z finančního hlediska mohli dovolit. Prostě důvod, proč upadá zájem o filatelii je 
jeden – finance. Za úvahu by stála lepší dohoda s Českou poštou, na prodeji 
známkových novinek filatelistickým klubům s vyšší slevou (rabatem) třeba i do 
50%. Vždyť česká pošta za tyto odebrané známkové novinky neposkytuje vůbec 
žádné služby, protože filatelisté tento materiál ukládají jednou pro vždy do 
svých zásobníků a sbírek. Množství by mohlo být vázáno například na jednu 
sérii na jednoho člena SČF. Vydělají tak všichni. Dalším tématem bylo výměnné 
kolování mezi kluby. V rámci větších měst ještě částečně funguje bez pošty, ale 
na vesnicích a menších městech o ně není prakticky zájem. Úhrada poštovného 
za balík se zásobníky dosahuje tak vysokých cen, že se, i když je nabízené zboží 
hluboko pod katalogovou cenou, nevyplatí se ani kolování požadovat. Prodejce 
prodělává a osoba zprostředkující kolování taky. Vydělává pouze pošta. Hradit 
zásilky z klubových finančních zdrojů nepřipadá v úvahu, když sotva vycházíme. 
Někteří obětaví filatelisté objíždějí kluby a burzy, někdy je to vyjde levněji. 
Řešením by taktéž napomohla dohoda s Českou poštou na poštovném, že ten, 
kdo balík podává, se prokáže u poštovní přepážky platným členským průkazem 
a ukáže poštovní pracovnici, že se skutečně jedná o albumy se známkami. 
Takových zásilek by nebylo tak moc, že by Česká pošta na nich zkrachovala. 
Informovanost, výstavy, apod. jsou také důležitým faktorem, ale když na to 
nemáte, tak je veškerá snaha marná. Jak se říká „Vezmi na dlani chlup, když 
tam není“. Do našeho klubu přicházejí někteří občané, ale ne se zaregistrovat, 
nýbrž přinesou s sebou sbírky po svém otci, dědovi, strýcovi apod., abychom se 
k nim vyjádřili, jakou mají cenu, a zda by tyto známky někdo nekoupil. Prostě 
chtějí pouze prodat. Koupit, ale může zase jen ten, kdo na to má. 
 

 Jiří Bilík, KF 07 – 033 Příbor 
 

----- 
 

Klub filatelistů 04 – 038 Lovosice na své výroční schůzi, konané dne 24. února 
2011, za účasti tajemníka SČF Mgr. Jaroslava Malečka ve zprávě předsedy klubu 
projednal a zhodnotil výsledky své činnosti za uplynulý rok. Schůzová činnost 
byla jako obvykle 1x za měsíc s průměrnou účastí kolem 75,5% , což můžeme 
považovat za dobrý průměr. Byla hodnocena aktivita jednotlivých funkcionářů a 
pozornost byla věnována také jedinému mládežníkovi, který bohužel neměl 
v uplynulém období ani dobrou účast na našich schůzkách. Bylo k tomu přijato 
usnesení s cílem věnovat mu v dalším období větší pozornost. Nástin programu 
na rok 2011 byl bez mimořádných aktivit a obsahuje pouze běžnou činnost 
klubu a účast alespoň jedinců na filatelistických akcích v blízkém okolí. 
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Pozornost bude věnována také novým aktivitám České pošty, zejména co se 
týká zavedení nových pamětních listů a autogramiád na hlavní poště v Praze. 
Součásti byla také zpráva o hospodaření klubu a zpráva revizora. Bylo opět 
zdůrazněno, že klub hospodaří pouze se zálohami členů a s rabatem, který má 
klub z odběru novinkové služby českých známek. Klub platí roční pronájem za 
klubovou místnost v kulturním zařízení Lovoš a další nutné drobné výdaje 
spojené s činností klubu. V hospodaření klubu nebyly shledány žádné 
nesrovnalosti. Klub má pro období roku 2011 celkem 12 členů a 1 mládežníka. 
Schůzky se budou konat opět 1x měsíčně v klubovně kulturního zařízení Lovoš. 
Členové výboru klubu budou i v roce 2011 pracovat ve stejném složení. 
Současně se zaplacenými členskými příspěvky bylo odevzdáno „Hlášení“ o stavu 
členské základny klubu pro rok 2011. Klubový materiál nevlastníme. 
 

Josef Helcl, KF 04 – 038 Lovosice 
 
 

Zpráva o činnosti sekce sběratelů CM v ČR za rok 2010 
 

     Také v roce 2010 se naše sekce rozvíjela po všech stránkách. I když z důvodu 
volného místa v našem Zpravodaji vyšla pouze tři čísla bulletinu Maximus (9, 10 
a 11), přinesla spoustou zajímavých informací o sběratelství CM z minulosti i 

současnosti. Dle ohlasů, které mám 
k dispozici, je obsah bulletinu i celého 
časopisu Zpravodaj čtivý a čtenářům se 
líbí.  
     Členská základna se k 31. 12. 2010 
rozrostla na 36 členů (nárůst o 13 členů 
!!!), což je údaj velice pozitivní. Stalo se 
tak zásluhou nejen našich stávajících 
členů, ale také díky internetovému 
aukčnímu portálu Aukro, jehož členy 
systematicky kontaktuji. Jednotliví 
členové pracují individuálně, ale na 
některých akcích KF a SSČSZ (jde 
převážně o inaugurace nových známek) 
se někteří již pravidelně setkávají nejen 
s cílem vytvořit nové CM.     
      V roce 2010 vytvořil soutěžní 
exponát vedoucí sekce Josef Fronc, 
který vystavil na výstavě Premiéra 
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Dobříš pětirámový exponát již ve třídě maximafilatelie. Exponát byl hodnocený 
65ti body a obdržel pozlacenou medaili a postup do vyšší třídy soutěže. Ukázal 
zájemcům, že i ze známek České republiky lze tvořit překrásné maxikarty a 
prezentováno to bylo na známkách emisí Krásy naší vlasti, Dětem, Osobnosti a 
Umění.  
      V uplynulém roce členové sekce vytvořili kombinace CM z 30 nových 
známek z emisního plánu, který čítal 46 známek. Využito bylo celých 65% 
vydaných známek! To je také velmi pěkné číslo vzhledem k tomu, jak početný 
byl loňský emisní plán vydavatele.   
      Opět jsme se účastnili mezinárodní soutěže FIP o nejhezčí maxikartu. Oproti 
roku 2009, kdy naše CM obsadila krásné 5. místo s devíti body, zůstala ta naše 
z neznámých důvodů na konci soutěže. Proto byl na FIP zaslán dopis s několika 
otázkami na průběh soutěže. O tuto soutěž se dále stará pan Kancnýř.  
      Získali jsme jednoho zahraničního člena, který je občanem Německa a bude 
nám zprostředkovávat spojení s německými sběrateli CM. 
      Vydavatelství Oftis Ústí nad Orlicí v čele s panem Kábrtem vydalo několik 
CM, které rozšiřují nabídku těm sběratelům, kteří nemají podmínky pro 
vytváření vlastních CM. Jde o 10 CM se sportovní tématikou, CM s emisí 
známek historická kamna a mosty a další. 
      Mám-li tedy shrnout výsledky uplynulého roku, konstatuji další zlepšení, za 
které je třeba poděkovat nejen vedoucímu sekce, který stojí za řadou vydaných 
CM, ale všem aktivním členům.  
      V loňském roce poprvé vydavatel maxikaret Postfila, vedle samotných CM 
dala do oběhu také samotné pohlednice. Stále ještě s razítky FDC. Záměrem 
tedy bude požádat Postfilu, aby používala jiná razítka, než z obálek FDC. 
      V tomto nastoleném trendu bychom rádi pokračovali nadále. Jako hlavní cíl 
roku 2011 vidím spuštění internetových stránek o české maximafilatelii. 
      Noví zájemci o sbírání a tvorbu CM, hlaste se na adrese: fronc@cbox.cz 
 

Josef Fronc, vedoucí sekce (únor 2011)     
 
 
INFORMACE  Z  ČESKÉ  POŠTY_____________________________ 

 

 

Příležitostná razítka, R nálepky a cenné nálepky APOST rok 2011 
  

datum pošta PSČ text         nové 

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 přílež.oslav 950.výr.založení města Cheb             

23.3.-29.4.2011 Kraslice 358 01 PR "Velikonoční pošta, Kraslice" s vyobraz. kraslicí   

mailto:fronc@cbox.cz
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od 25.3.2011 Valašské Meziříčí 1 757 01 R nál. "100 let Zemského ústavu pro hluchoněmé"    

do spotřeb     s obrázkem ústavu (480 ks)  u přílež.výročí     

28.3.-8.4.2011 Třemošná 330 11 PR "Václav Brožík, Třemošná" s vyobr.větvičkou Střemchy    

u příl.výr.narození malíře V.Brožíka (*5.3.1851) obecné - znakem města Třemošná 
 

  

28.3.-4.4.2011 Praha 1 - přep.17 110 00 PR "50, 1961/2011 OECD, Praha 1" a logo OECD   

u přílež. 50.výročí založení OECD 
      

  

5.4.2011 Praha 6 160 00 VS(otisk výplatního strojku-červená barva) k 45.výročí   

ustanovení Olympsportu, v kresbě štočku - dvojnásobný olympijský vítěz Martin Doktor (pořádá Olympsport)   

8.4.2011 Praha 1  110 00 SR "120.výročí narození Krále komiků" s portrétem V.Buriana   

štoček v razítkovacím strojku-černá barva, bude používán na  přílež.přep. v kině PONREPO v Bartolomějské   

ulici, Praha 1 od 15:00 do 18:00 hod.,pořádá Společnost přátel Vlasty Buriana - Ivan Vápenka   

8.4.2011 Praha 012 119 00 SR "100 let generála Peřiny" (letce RAF)      

štoček v razítkovacím strojku-černá barva, pořádá Ivan Vápenka         

12.4.2011 Znojmo 1 669 01 CN Apost/přítisk "Gagarin 50" 
  

  

u příležitosti oslav 50.výročí letu Jurie Gagarina do vesmíru 
    

  

16.4.2011 Kolín 2 280 02 PR "XIII. Valný sněm Junáka v Kolíně" vyobraz. Skautská lilie   

  
  

Masarykův most a Chrám sv. Bartoloměje 
 

  

ppp v prostorách Městského společenského domu v Kolíně, Zámecká ul. č.109 (čas bude upřesněn)   

18.4.-26.4.2011 Praha 1 110 00 PR "Mistryně Evropy, 400 m hala Bercy, Paříž, Denisa    

u příl.zlaté medaile na halovém ME   Rosolová" s vyobr.portrétem držitelky titulu   nové 

20.4.-27.4.2011 Paskov 739 21 PR "150 let pošty Paskov" s vyobr. znakem města   

od 20.4.2011 do spotřeb.   R nál. "150 let pošty Paskov" (960 ks) u příl.výr.pošty   

30.4.2011 Praha 1 110 00 PR "45 let Olympsportu, Jarda Justýn, Praha 1" s vyobr.   

podobiznou prvního spoluzakládajícího člena Olympsportu, vystavovatele a teoretika námětové filatelie J.Justýna   

u přílež. výročí založení České asociace pro sportovní a olympijskou filatelii OLYMPSPORT     

30.4.2011 Praha 6 160 00 SR(otisk strojového razítka-černá barva) k 45.výr.   

ustanovení Olympsportu, v kresbě štočku - dvojnásobný olympijský vítěz Martin Doktor (pořádá Olympsport)   

2.5.-31.5.2011 Humpolec 396 01 CN Apost/přítisk "175 let PÚ Humpolec"     

od 2.5.2011 do spotřebování 
 

R nál. "175 let pošty" (2400 kusů) 
 

  

12.5.-19.5.2011     PR "175 let pošty Humpolec" v raz.je vyobr. budova pošty   

4.5.-11.5.2011 Praha 1 110 00 PR "Praha 1" s vyobr. sedící kočkou ve čtyřlístku   

u přílež.vydání samolepicího známkového sešitku Čtyřlístek - Bobík 
   

  

od 3.5.2011  Chrudim 1 537 01 R nál. "60. Loutkářská Chrudim" (2016 ks)      

do spotřeb     u příl.celostátní přehlídky amatérského loutkářství   

od 6.5.2011 Kadaň 2 432 02 DENNÍ PR - denní razítko s obrazovou částí, ve spodní části   

  
  

razítka je vyobrazen znak města Kadaně 
 

  

od 6.5.2011 Kadaň 2 432 02 R nál. "Výstava Jaroslava Tvrdoně" (480 ks)     

do spotřeb.     u přílež. výstavy         

10.5.2011 Liberec 1 460 01 PR "63. mezinárodní kongres IFEF železničářů - esperantistů,   

Liberec 1, ČR" s vyobr. logem IFEF, vlakem kroužícím okolo zeměkoule a hvězdou s písmene E.   

u příležitosti konání kongresu, ppp v prostorách Kongresového centra Babylon v Liberci, Nitranská č.1   

v době 08,00-10,00 / 12,00-17,00 hod.               

21.5.2011 Rožďalovice 289 34 PR "Rožďalovice" v obr. Kostel sv.Havla a Melantrichova bible    

u příl.výr.naroz.rodáka J.Melantricha,ppp v Galerii Melantrich v Rožďalovicích,Husova 30, 13:00-18:00h.    

31.5.2011 Jihlava 1 586 01 PR "Javořice přecházíme na digitální TV vysílání" s vyobr.   

u příl.přechodu z vysílače Javořice na digit.vys. postavičkou maskota tzv. digiboye   nové 

         

         

 

 
 

  



 

16 

Informace 1/2011 ____________________________________________________________ 
 

Příležitostná razítka, R nálepky a cenné nálepky APOST rok 2011 

datum pošta PSČ text         nové 

5.6.20111 Praha 59 159 00 PR "Jan Kašpar,1.dálkový let v Čechách (1911), Pardubice -    

  Starochuchelská 241 
 

Praha, Praha 59" v obr.letadlo typu Blériot, ve kterém J.K. letěl   

u příl.100.výr.letu, ppp v areálu závodiště ve Velké Chuchli, od 13:00 do 18:00 hod.     

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" 
 

  

u příl.oslav výročí založení pošty               

aktualizace 21.3.2011 
 

Marie Chábová, Česká pošta, s.p. 
 
 
NAŠE  MLÁDEŽ__________________________________________ 
 

Filatelistická olympiáda ve školním roce 2010/2011 
 

I v tomto školním roce probíhá již tradiční soutěž pro všechny mladé filatelisty 
Filatelistická olympiáda. Tentokrát má téma „Moje oblíbené místo“. 
Oblíbené místo může být město, ve kterém jsem se narodil nebo v němž žiji, 
stejně tak kus přírody v podobě kopce, louky nebo rybníka. Někdo má ale 
možná své oblíbené místo doma ve svém dětském pokoji, někomu se dokonce 
může líbit ve škole. Řada oblíbených míst vzniká během prázdnin u babičky, na 
táborech nebo na dovolené s rodiči. Může se ale stát, že někdo si vytvoří 
oblíbené místo ve své fantazii, protože viděl nějaký zajímavý film nebo četl 
knihu, která ho zaujala. A to se můžeme ještě dostat do oblasti tolik oblíbených 
počítačových her a jejich „umělých“ světů.  
Jak je vidět, oblíbeným místem může být pro každého z nás něco jiného, a 
proto téma olympiády nebude nikoho omezovat při tvorbě albových listů. Opět 
je možné využívat veškerý dostupný filatelistický materiál a výsledek bude 
záležet pouze na schopnostech mladých filatelistů. 
Kroužková kola, oblastní kola a národní kolo FO se skládají ze dvou částí. Jsou to 
testy ze všeobecných filatelistických znalostí a znalostí tématu olympiády a 
tvorba albových listů (miniexponátu). Tematické znalosti se tedy budou 
prověřovat nejenom tvorbou miniexponátu, ale také formou testu. Obdobně, 
jako v dřívějších ročnících FO, budou do testu zařazeny otázky vztahující se 
k tématu olympiády, které vycházejí z běžných znalostí žáků základních a 
středních škol.  
 

Elektronické exponáty FO 
Komise mládeže SČF vyhlašuje na školní rok 2010/2011 pro mladé filatelisty 
také soutěž o nejlepší elektronický exponát s tematikou filatelistické olympiády.  
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Úkolem mladých filatelistů je vytvořit miniexponát v rozsahu 1 - 3 albové listy 
podle kategorií pro národní kolo FO. Tématem je opět „Moje oblíbené místo“. 
Soutěžící může použít pro tvorbu exponátu jakýkoliv filatelistický materiál v 
elektronické podobě. Možností je na Internetu velmi mnoho a bude záležet 
pouze na schopnostech tvůrce. Stejně tak je možné využít skenování přímo z 
originálů nebo z různých katalogů a časopisů. Tak může mladý filatelista 
vytvořit i exponát, který by jinak nikdy sestavit nemohl pro jeho finanční 
nedostupnost. Podmínkou je, že pro ilustraci a dokumentaci tématu musí být 
použit pouze filatelistický materiál, tak jak je v exponátech obvyklé. 
Vytvořený miniexponát předá soutěžící na CD ve formátu stránek HTML 
s obrázky ve formátu jpg nebo gif nebo odešle elektronicky v příslušném 
formátu na adresu ztopfer@volny.cz v termínu do 20.5.2011. Všechny 
vytvořené miniexponáty budou nakonec vystaveny na Internetu. 
 

Zdeněk Töpfer, předseda komise mládeže 
 
 

Plenární schůze komise mládeže SČF 
 

V sobotu 19.2.2011 se v Praze konala plenární schůze komise mládeže SČF.   
Schůzi zahájil předseda KM SČF Z. Töpfer. Ve své zprávě o činnosti připomněl 
důležité akce, které proběhly v loňském roce. Naši mladí filatelisté se zúčastnili 
řady mezinárodních výstav, kde dosáhli mnoha dobrých výsledků. Za 
zaznamenání stojí především úspěch Pavlína Ondrejkové, která za exponát 
„NPR Čertoryje – floristické poměry“ získala na mezinárodní výstavě Trakoscan 
2010 zlatou medaili a nejvyšší počet bodů ze všech vystavovatelů. Výborná je 
také velká stříbrná medaile Pavla Soukupa za exponát „Letectví“ na 
mezinárodní výstavě Antverpia 2010. 
V roce 2009 vyhlásila komise mládeže FIP literární cenu pro mladé filatelisty s 
cílem dát mladým filatelistům příležitost soutěžit mezi sebou i ve třídě 
literatury. Do soutěže bylo přihlášeno 31 exponátů od 23 vystavovatelů z řady 
zemí celého světa. Naše Pavlína Ondrejková obsadila v kategorii A čtvrté místo 
s 82 body. Další naše soutěžící, Marie Černá (kategorie A) a Klára Nosková 
(kategorie B), získaly shodně 70 bodů a patří jim 6. místo v jejich kategoriích. 
Rozhodně to je velké ocenění a velký úspěch v mezinárodní konkurenci, zvláště 
když uvážíme, že soutěžící si musely přeložit své články do angličtiny. 
Téma Filatelistické olympiády bylo v roce 2010 „Od písma k literatuře“. Finále 
soutěže proběhlo v Brně a Komise mládeže vyslovuje poděkování 
organizátorům za perfektní zorganizování tohoto finále. 
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Soutěž OKM byla vyhodnocena jako obvykle na základě údajů z celostátního 
kola FO, palmáre z výstav a na podkladě hlášení z OKM. Na prvních třech 
místech skončily Východní Čechy, Jižní Morava a Jižní a Západní Čechy. 
Předseda KM Z. Töpfer seznámil přítomné se změnami ve výstavním řádu FIP 
pro třídu mládeže. Uvedené změny byly schváleny na kongresu FIP na podzim 
2010. 
V. Špatný připravil prezentaci materiálů k historii KM, které se nevešly do 
publikace „Krátká setkání s mládežnickou filatelií“ nebo které byly nově získány. 
Předseda SČF L. Brendl předložil přítomným návrh na vyhlášení projektu „Česká 
známka“, do něhož by byli zapojení členové KMF i dospělí filatelisté. Téma 
projektu je v souladu i s navrženým tématem FO pro příští rok. KM souhlasí 
s tímto návrhem. 
V průběhu jednání zaznělo také množství diskusních příspěvků k různým 
tématům. 
 

Zdeněk Töpfer, předseda komise mládeže 
 

 
OHLASY________________________________________________ 

 

INDIPEX  2011 
 

Světová filatelistická výstava se konala ve dnech 12. – 18. 2. 2011 v hlavním 
městě Indie New Delhi. Hlavními organizátory byla státní indická pošta a indická 
vláda ve spolupráci s Filatelistickým kongresem Indie, což je asociace spojující 
filatelistické organizace v jednotlivých indických státech. Mezinárodní 
filatelistická federace (FIP) udělila této výstavě patronát a federace asijských 
filatelistických federací (FIAP) záštitu. 
Velké mezinárodní a následně světové filatelistické výstavy mají ve druhém 
nejlidnatějším státě světa skoro šedesátiletou tradici a letošní INDIPEX patřil již 
k šesté v řadě. Odhlédneme-li od Evropy a Severní Ameriky, patří tato 
k nejdelším. Proto mi na začátek dovolte uvést trochu historie. 
 
První  mezinárodní filatelistická výstava INDIPEX se v Indii konala v roce 1954, 
krátce po nabytí nezávislosti, na počest vydání první indické poštovní známky 
(1.10.1854). Paralelně s touto filatelistickou výstavou byla pořádána i velmi 
úspěšná mezinárodní výstava poštovních služeb (1. - 31. 10. 1954). V rámci 
INDIPEXU byl vystaven také exponát z královské sbírky Velké Británie 
dokumentující kontinuitu kulturních a politických vztahů obou zemí. 
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INDIPEX 1973 byla druhá mezinárodní filatelistická výstava v indickém hlavním 
městě. Představila exponáty z 23 zemí na 2200 rámech. Zahrnovala i řadu 
exponátů významných institucí a poštovních administrací např. Britského 
muzea, Švédského poštovního muzea, Královské filatelistické společnosti 
z Londýna, Klubu sběratelů z New Yorku a další. Velkou národní cenu (Grand 
Prix National) obdržel na této výstavě budoucí prezident FIP D.N.Jatia. 
Třetí mezinárodní filatelistickou výstavou byla INDIA 80, pořádaná v New Delhi 
k oslavě 125. výročí vydání první indické známky. Její rozsah se navýšil na 3500 
výstavních rámů, které zaplnily exponáty vystavovatelů z 56 zemí a 103 
poštovních administrací. V čestném dvoře byla poprvé vystavena nejvzácnější 
známka světa – jednocentová Britská Quyana vlastněná Irwinem Weinbergem. 
Čestný doprovod jí tvořil např. Mauricius – Post Office, Hawajské misionářské a 
další filatelistické skvosty. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

na výstavě: národní komisař s vojáky 
 
V pořadí čtvrtá již bez uzardění „Světová“ filatelistická výstava byla INDIA 89. Ta 
byla pořádána už na současném výstavišti Pragati Maidan v lednu 1989. Rozsah 
byl opět o trochu větší – 3800 rámů. Organizační výbor výstavy a mezinárodní 
jury poprvé postupovaly a hodnotily exponáty podle nových řádů FIP, 
založených na vědeckém systému a spravedlivém bodovém hodnocení, které 
omezovaly emociální osobní přístupy a objektivizovaly hodnocený materiál.  
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Rád podotýkám, že na vzniku a celosvětovém přijetí nových výstavních a 
jurymanských předpisů se nejvíce podílel tehdejší prezident FIP – náš Ladislav 
Dvořáček. Nové hodnotitelské přístupy rozhodně neuškodily ani mému 
exponátu „Poštovní historie rakouského válečného námořnictva“, který po 
PRAGA 88 zde získal první velkou stříbrnou medaili na zahraniční světové 
výstavě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Indie je zemí kontrastů 

 
Při příležitosti padesátiletého jubilea indické nezávislosti byla v prosinci 1997 
uspořádána pátá světová filatelistická výstava INDEPEX 97. K výstavě byla 
vydána řada speciálních vydání včetně známky na počest Matky Terezy a 
v šestnácti hlavních poštovních administrací indických států byla používána 
dvoujazyčná výstavní razítka. Na této výstavě jsem byl osobně přítomen jako 
pozorovatel jury a v závěru jsem složil zkoušky FIP v oboru poštovní historie. 
Měl jsem tak možnost vidět na vlastní oči ohromující nadšení domácích 
filatelistů ze světové filatelistické výstavy. Na druhé straně jsem byl 
konfrontován se světem nezměrné bídy tisíců obyvatel žijících na ulici 
čtrnáctimilionové metropole  této více než miliardové země.  
 
Letošní INDIPEX 2011 se konal opět na centrálním výstavišti New Delhi Pragati 
Maidan v relativně bohaté (rozuměj bezpečné) čtvrti. Hned na úvod musím 
konstatovat, že úroveň připravenosti organizátorů nebyla stoprocentní. 
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Výstavní prostory se dokončovaly narychlo v noci před zahájením a tak 
předávání, přebírání a následná montáž exponátů probíhala v nezměrném 
nepořádku, hluku a chaosu. Nebyla zajištěna doprava z a do hotelu a tak 
komisaři s těžkými kufry plných exponátů hledali taxi nebo alespoň „tuk tuk“. 
Problém, který provázel bohužel i celou výstavu, byl např. i s občerstvením, 
které na výstavě nebylo vůbec zajištěno. Přitom pít nebo jíst z nabídky 
pouličních prodavačů je pro Evropana zdravotní hazard a najít restauraci nebo 
prodejnu s balenými potravinami a nápoji není v Delhi vůbec jednoduché. To se 
nám podařilo tak třetí den pobytu a potom jsme si již nosili svou vodu a drobné 
občerstvení sebou.  
Slavnostního zahájení, kterého se zúčastnil prezidentský manželský pár a 
ministr pošt a komunikací, proběhlo skromně a pod širým nebem. Přítomni byli 
zejména zahraniční hosté - národní komisaři a jury s doprovodem, kterých bylo 
celkem asi 300. Rozešli jsme se po necelých dvou hodinách projevů a za 
občasného doprovodu vojenské hudby.  
Organizačnímu výboru se nepodařilo včas zajistit vytištění katalogů a tak první 
dva dny jsme bloudili mezi rámy s lístečky ručně popsanými čísly exponátů. 
Také ostatní body předem zaslaného programu nebyly dodrženy a problém byl 
se získáním informací. Příjemně se usmívajících organizátorů bylo všude dost, 
ale nikdo nic přesně nevěděl. Každý říkal za hodinu, za dvě, odpoledne, zítra, 
zkrátka maňana! Pravdou je, že nakonec se vše uskutečnilo, podařilo, naplnilo, 
nicméně bylo na to potřebí hodně nervů a energie a čas celé výstavy. 
 
Hodnocení českých exponátů: 
J.Petřík - Afganistan 1871-1900 5 rámů         75/VS 
J.Černý - Revenue Stamps and Stamped 5 rámů 78/VS 
Papers of Indian Princely State of Bonai 

 
 

J.Neumann - The First Postage Stamp 5 rámů 82/PZ 
                           Czechoslovak Territory 

 
 

A.Mojsl - Great Britain  3 rámy 75/VS 
V.Svoboda - T.G.Masaryk 5 rámů 78/VS 
J.Vancl - USA 1900-1928 4 rámy 73/S 
V.Vaníček - Postal History of Austria Navy 8 rámů 91/Z 
V.Beneš - Perfins of Bank of Greece 1 rám 70   
L.Kunc - Field Postal Systems  1 rám 80 

 
Poznámka: S-stříbrná, VS-velká stříbrná, PZ-pozlacená, Z-zlatá medaile. 
           Jednorámové exponáty obdržely bodové hodnocení bez udělení medaile. 
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Všichni vystavovatelé si bezesporu zaslouží gratulaci a uznání naší filatelistické 
veřejnosti za účast a dosažené výsledky na této prestižní světové výstavě 
poštovních známek a za dobrou reprezentaci Svazu českých filatelistů. 
 

Ing. Vít Vaníček, národní komisař INDIPEX 2011 
 
 
FILATELISTICKÝ  KALENDÁŘ________________________________ 
 
V této rubrice rádi zveřejníme také Vámi pořádané akce – napište nám o nich, 
prosím! 
 

12. - 16. 10. První česko-slovenská filatelistická výstava Vysoké Mýto 2011 
Všeobecná výstava, kategorie premiéra a národní; v rámci výstavy bude 
uspořádán v sobotu 16. října odborný seminář. Program přinese příští číslo 
Informací.  
Stránky výstavy: http://csvystava.blogspot.com/ 
 
 
ZAJÍMAVOSTI___________________________________________ 
 
 

Do této rubriky zařazujeme článek, který byl otištěn v Klatovském deníku. 
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SPOLEČENSKÁ  KRONIKA_________________________________ 

 

Gratulujeme k narozeninám  
 

1.1.2011 oslavil předseda Olympsportu Ing. Jaroslav 
PETRÁSEK sedmdesátku. Vykonal mnoho pro propagaci 
olympismu, sportu a filatelie. Vypracoval se do řad 
mezinárodních jurymanů, stal se nejen úspěšným vystavovatelem, ale i 
publicistou. Je autorem návrhů mnoha strojových i ručních razítek, podílel se 
svými radami i na vydávání poštovních známek se sportovní tématikou.  

 
5.1.2011 oslavila své kulaté životní jubileum dlouholetá sekretářka Svazu 
českých filatelistů paní Jaroslava KRÁLKOVÁ. S obětavostí a pečlivostí přepisuje 
podkladové materiály pro jednání výkonného výboru a předsednictva SČF, 
Informace SČF a udržuje kontakty s předsedy KF a OS, novinkáři a DOS Praha.  

 
23.3.2011 se dožil sedmdesáti let věčně mladý filatelista pan Jaroslav 
KADEŘÁBEK z Katopek. Velice aktivně se angažoval především v mládežnické 
filatelii a ve výboru KF 01 – 061 v Hořovicích. Vystavoval své exponáty ve třídě 
poštovní historie a byl iniciátorem soutěžní výstavy „Mladé Hořovice 1986“.  

 
Klub filatelistů v Sokolově 03 – 008 připravuje oslavy 90. narozenin svého 
dlouholetého člena pana Milana ČERNÉHO.  
 
23.3. 2011 oslavil sedmdesáté narozeniny dlouholetý člen revizní komise SČF, 
tajemník komise znalců SČF, znalec SČF pro období Československa od roku 
1945, úspěšný vystavovatel, aktivní funkcionář Klubu českých filatelistů 00 – 
001 Praha, skromný a pracovitý člověk, promovaný matematik Pavel AKSAMIT. 
Patří mu velký dík za systematickou a kvalitní studijní činnost, zejména 
zaměřenou na popřevratové období Československa po roce 1945 a FDC (je 
autorem 9. dílu Monografie čs.známek s názvem Československé obálky dne 
vydání 1947 – 1992).  
 

28. 3. 2011 oslavil sedmdesátku stále aktivní sportovec – basketbalista, bývalý 
člen předsednictva SČF, znalec pro emisi „Holubice“ a obětavý člen KF 
v Pardubicích a OS sběratelů knihtiskových známek ČSR Ing. Jiří KAŠPAR, CSc. 
 
 
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví a spoustu filatelistických radostí! 
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Opustili naše řady  
 

7.1. 2011 zemřel po dlouhé nemoci dlouholetý člen SČSF a SČF 
pan Vratislav ŠÁLENÝ. Byl jednatelem aktivního brněnského 
klubu KF 06 – 016, vedeného Felixem Seebauerem. Pan 
Vratislav Šálený byl i funkcionářem Hospodářského zařízení Merkurfila Brno, 
které v počátcích začalo s vydáváním filatelistického magazínu Merkur (vychází 
v obnovené edici dodnes). Pan Vratislav Šálený byl velmi zapáleným studijním 
sběratelem československých i českých poštovních známek (zejména výplatních 
emisí) a mohli jste ho vidět v den vydání dlouhé hodiny studovat každé novinky 
ve dvoraně Hlavní pošty Praha 016. 
Čest jeho památce! 
 
V první polovině ledna 2011 zemřel po delší nemoci ve věku nedožitých 63 let 
člen KF 04 – 070 v Jiříkově pan Stanislav MYNÁŘ. Byl obětavý a zapálený 
filatelista. 
Čest jeho památce! 

 
31.1. 2011 zemřel po těžké nemoci dlouholetý a obětavý předseda KF 06 – 005 
v Kroměříži Ing. Alois VESELÝ. Dožil se 74 let a byl do posledních dnů svého 
života organizátorem mnoha aktivit svého klubu. Je nositelem mnoha 
filatelistických vyznamenání. 
Čest jeho památce! 

 
Velice smutnou zprávu jsme dostali od sekretariátu ZSF z Bratislavy. Ve věku 90 
let zemřel 11. března 2011 JUDr. Severín ZRUBEC, významný funkcionář Svazu 
československých filatelistů, zakládající člen Zväzu slovenských filatelistov, 
mezinárodní juryman, publicista a úspěšný vystavovatel. 
Čest jeho památce! 
 


