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Termíny v'ýměnných schůzek
a burz KF 03-13 Plzeň ve II. pololetí 2009:

zárí L2. a 26.
Říjen 10. a 24.

Termíny vrýměnných schůzek
a burz KF 03-13 Plzeň v I. pololetí 2010:

Leden 16. a 30.
Únor 13. a 27. (velká)

Listopad
Prosinec

Březen
Duben
Květen
Če.r'".'

14. (velká) a 28.
1.2.

20.
10. a 23. - 24. (Hobbymania)
8. a 22.
5. a 19.

U termínů může dojít ke změně.



KLIIR FIIATELISTť] 03
90.w'RoČÍ ZÁLoŽENÍ
l9l9 - 2009

rrÍrtrn
!nrnuBLtKA-'m

I 
' 

PI-ZEN .sJn

Nove městské liclor'é divadlo r' Plzni
nyní diva<llo J. K.Tyla

ill

KLUB FI',ATELISTŮ 03 - l3 PLZEŇ

Nové mčstské lidovó divadlo v Plmi.
nyni divadlo J.K.Tyla

90' VYRoČÍ ZALOŽENl
t9t9 - 2009



Od minulosti do přítomnosti

Plzeňští filatelisté letos dosáhli úctyhodné délky od svého založení v roce
1919, a to již 90 trvání aktivní činorodosti.

Připomeňme si počátek nám celkem známého vzniku. První světová válka
znamenala mimo jiné vwrcholení rozpadu tehdejšího Rakouska-Uherska. Sílící
české obrozenecké hnutí dospělo v říjnu 1918 k vYtvoření Československé re-
publiý. Tato nezvratná skutečnost vedla mimo jiné také k výraznému posílení
kulturnosti českého lidu obnovením a vytvářením různých kulturních spolků
a organizací.

Takto dne 5. března 1919 vzniká v tehdejším hotelu Royal (nad JiŽním
nádraŽím) v pořadí druhý filatelistický spolek v českých zemích. (První byl
za|oŽen v r. 1887 v Praze a začleňoval i mimopraŽské zájemce.) Podnět podal
tehdejší zaměstnanec Škodov1icn závodů Ing. Josef Neubarth. V hotelu se sešlo
cca 1 5 osob a jmenovaný byl na této ustavující schůzi zvolen prvním předsedou
tohoto spolku. V řrjnu r' 1919 je spolek zaregÍstrován na policejním ředitelství
v Plzni a stáVá se klubem, organizací plzeňských filatelistů. První valná hromada
se koná 29' října 191'9 (za účasti cca 26 členů)' Ing. Neubarth je zde potvrzen
ve funkci předsedy.

Jmenovaný (1884 - 1954) povznesl filatelii na vznešenou úroveň' Mimo.jiné
byl i zaníceným numismatikem.

Ustavující VaIná hromada Svazu československých spolků se koná 12. ledna
1921' v Praze a členem výboru SVaZu Se stává za Plzeň pan Petr Šilhav'1.
5. listopadu 1921 na přátelské schůzi plzeňských filatelistů promluvil jedna-
tel Svazu čs. spolků Josef Klečka o sběratelské organizaci a základech filatelie
a uspořádávání sbírek. Poprvé zde byly VYStaVeny sbírý známekI Šlo převáŽně
o sbírky staých uherských a rakouských známek vesměs zámožných ob1watel
Plzně. Plzeňský klub přenáší své působení v r 1923 do prostor restaurace ,,Na



staré poště" (v 60. letech zbourána) na Palackého náměstí. KIub měl dďte zázemí
ve Vídeňské kavárně v Kramářovr1ch sadech (nyní sady Pětatřicátníků). Dále též
měl přednášky v kavárně Landově. V této době se klub kontaktuje i se zahraničím,
pro veřejnost koná přednášý. Rozvoji filatelie pomáhají i dvě obchodní firmy, fa
p. Pilný a fa p. Bejkovský. V červnu 1928 se zviditelňuje i dorost _ ve škole pod
Saským mostem se konala 1. schůzka dorosteneckého odboru (mládežníci).

Na IX. Valné hromadě, konané dne 8. února 1928 za přítomnosti 34 členů,
bylo usneseno uspořádat v roce 1929 jubilejní výstavu u příležitosti 10 Iet
založení klubu filatelistů v Plzni. Zároveř,t s tím bylo schváleno konání V sjezdu
čs. Filatelistů v Plzni, ten Se konal ve dnech 31' Srpna až2. záfí 1929. Výstava
a sjezd byly zahájeny v Měšťanské besedě v Plzni dne 31. Srpna 1929, vr1sta-
va byla ukončena dne 12. záŤí 1929. Předsedou výstavního ýboru se stal pan
Čeněk Kára (místopředseda klubu) a jednatelem ýstavního rýboru Inq. Roubík
(tehdejší archivář). Byly vystaveny sbírky ČSR, Evropy, zámofí atd' Vystavovali
imladí filatelisté. Bylo uděIeno 1O zlatých, 19 stříbrných, 9 bronzoých plaket
a 7 diplomů. Tato ýstava byla r,ysoce ohodnocena i v časopise Český filatelista.
Další qistava, měla být v r. 1939, se v Plzni jiŽ nekonala z důvodů německé
okupace Československa.

od r. 1937 klub nejprve přemisťu..;e čl. schůze a poté r. 1939 trvale přesidluje
do Měšťanské besedy. Během německé okupace byla značně omezována činnost
plzeňských filatelistů, dochází k roztříštěnosti do třech klubů. K činnosti muselo
b1ít povolení německé okupační správy. Po válce dochází ke konání první schůzky
dne 6. června 1945.

Jestliže do této doby bylo členstvo složeno převáŽně z řad inteligence (byli
hmotně zajištěni), nyní se začíná rozšiřovat i o niŽší vrst\Y. V r. ig49 měl klub
již 441 členů, 428 muŽů a 13 žen. SituaČe spěla ke sloučení všech filatelistických
klubů, k čemuŽ došlo dne 3. 1 . 1951 . Filatelisté skončili pod patronací tehdejšího
závodního klubu RoH Škoda Plzeň. V tomtéŽ roce Se konala krajská ýstava



poštovních Známek Ve Velkém sále hotelu Slovan, od 24.2. do 7.3. 1951.
Plzeňský klub získal velkou popularitu, za níž se skrt;vají hodiny a dny obětavé
práce jeho funkcionářů. Jedním z nich byl Jaroslav Ulč. Proto bylo plzeňskému
klubu svěřeno uspořádání II. celostátní qistavy poštovních známek strojařů Ta

se konala ve dnech 2. - 17. května 1959 ve velkém sále závodního klubu RoH
stavbařů v Pobřežní ulici (Peklo). Plzeňští filatelistó udrŽovali tehdy zahraniční
vztahy s NDR (města Rosswein a Gera) a se SSSR (město Sverdlovsk)' Proto také
v době od 1 7. do 25. června 1961 se konala iI. československo-německá viistava
poštovních známek Plzeň _ Rosswein v sále závodního klubu RoH Škoda Plzeň
(Měšťanská beseda)' IV výstava Ptzeň - Rosswein se konala od 31. 5. do 13. 6.

1967 tamtéž'
V dubnu 1965 končí činnost filatelistů při ZK RoH Škoda Plzeň a ustavující

schůzí dne 11' dubna 1965 vznikl KF 03-13 Plzeň. Činnost klubu se i nadáIe
rozvrjela včetně mládežníků (bylo až 7 kroužků mládeže činných). Klub měl přes
1000 členů. Byl velký problém sehnat velké prostory pro klubovou činnost, a tak
si mnozí pamatují cestování po různých sálech. V roce 1973 se koná od 16. do
24. června v ZK RoH Štooa (vtoštanská beseda) VI. výstava Plzeň - Rosswein.

Vedle již jmenovaného pana Ulče nesmíme zapomenout alespoň na další
tahouny klubu, např. JUDr. Václav Maloun, Jaroslav Hering _ spoluzakladatel
klubu, v roce 1992 se doŽil 90 let, Václav Hais, J. Tomec, Karel Kautezký, Jaro_
slav Vyskočil, Rudolf Misař, dáIe Ing. Emil Merta, JUDr. František Kubát, Ladislav
Uxa, Jaroslav Leý. Ztěch pozdějších Karel Pech, Stanislav Bořík, Václav Havlík,
Drahomíra Havlíková, Jiří Pacholík, Bohuslav Tonka, Radomír Kolda, Ing. Lumír
Brendl, František Psůtka, František Klusoň, Jan Škudera. V koncentračních
táborech zahynuli Ing. Jan Placák, Ing. Jiří Neumann, Václav Zeman, Jindřich
Kučera, Václav Novr,i a Rudolf Šaťránek. Při náletech zahynulí Eleonora MalÍnová
a Ing. Josef Kovář. Nezapomínáme ani na ostatní členy, kteří jiŽ opustili náš filat-
elistický svět a kteří po svém pomáhali rozvoji filatelie. Čest jejich památce!



Plzeňským filatelistům bylo v roce 1980 svěřeno pořádání 1. mezinárodní
ýstavy poštovních známek mladých filatelistů ,, 1. Juniorsocfilex 1980 P|zeĎ",
konané v Plzni-Doubravce V kulturním zaíízení Leningrad ve dnech
30. 8. _ 7. 9. 1980. DaIší filatelistické r,1i'stavy a akce se konaly již v novém
společenskémzíízení a v novém státním uspořádání, což mělo i svůj vliv na další
činnosti plzeňských filatelistů.

Tak jako Československo, byl v r. 1993 rozdělen i Svaz československých
filatelistů. Vznikl Svaz českých filatelistů a uspořádány kluby, nám zůstalo
označení 03-13. Přestože začalo docházet k poklesům členské základny
z nejrůznějších důvodů, vr,iměnám funkcionářů a problémům v hospodaření
a rozpadům různých skupin, zůstává KF 03-13 Plzeň mezi špičkou klubů v ČR.
V r. 1995 se v Plzni v novém kulturním domě koná Národní filatelistická výstava
k 7OO letům založení města,,PLZEŇ tzss-tssS" ve dnech 6. _ 8. 5., spolu se
vzpomínkou 50 let osvobození Plzně americkou armádou. Byla zatím poslední
SoutěŽní filatelistickou výstavou, ukončená udělením medailí, diplomů a věcných
cen Vystavovatelům.

Po této v1i'stavě pořádá klub aŽ dosud propagační vr,istavy, autogramiády s tvůrci
známek a společné akce s jinými subjekty, pravidelné ýměnné schůzky a velké
sběratelské burzy s cílem podpory sběratelství a udrŽování kontaktu s veřejností,
kterou o naší činnosti průběžně informujeme pomocí médií a vývěsné informa-
tivní skříňky, jeŽ je umístěna v hale Hlavní pošty v Solní ulici.



Stručný přehled akcí od roku 1995:

1998 - zájezd členů klubu na Mezinárodní qistavu ,,PRAGA 1998"

- 12. záií
1999 - propagační v1istava v galerii ,,Stará Plzeň"

- duben (vr/ročí klubu - 80 let)
2ooo - propagační výstava v Galerii 13 _ 10. - 1'z. 11'.

- k oslavám ,,Milénia města PIzně"
2001 - výstava ,,Historie pošt na Plzeňsku'' v Mariánské Týnici

- léto; zde byly pro část expozice posýtnuty materiály Pavla Hauzne-
ra, odborníka v oblasti poštovní historie

zooz - propagační VýStaVa na vybraných místech v rámci konání
21. světového kongresu Čs. společnosti pro vědu a umění
(pořádala ZČť) _ 24. - 30. června

20o3 - výstava ,,Exotika Eg,ypta'' v Galerii 21 - 22. 8.-17. 9.;

ýběr z exponátů Josefa Kotka
zoo4 - propagační v]istava v Galerii 21' _ 21. 8. _ 19. 9.; vlÍročí klubu

- 85 let. Č. p. ,' Plzni nechala vyrobit příteŽ. razítko

- podíl na inauguraci poštovní známky z emise Umění (přepis obrazu
Aloise Bubáka _ Na kraji Českého ráje _je ve sbírkách Západočeské
galerie Masné krámy) spojeno s autogramiádou rytce Václava Fajta

- vydán pamětní list
2oo5 _ propagační qistava k 60. ýročí osvobození Plzně americkou armá-

dou v galerii U Andělíčka v Sedláčkově ulici _ 18. 4' - 1'5' 5.; exponát
Pavla Hauznera - polní pošty armády USA při osvobozování západu
Čsn. Č.p.s.p. vydala přetiskovou dopisnici typu A a Č.p. ,' Plzni necha-
ta vyrobit příležitostné razítko



2006

zooT

2008

_ propagační vr1stava klubu mladých filatelistů Plzeň v galerii
U Andělíčka _ 1. _ 15. září; představení mladé Sáry Soukupové, známé
i mimo Čn s;e;i..' vítězným návrhem loga pro Světovou vr1stavu EXPo
2005 v Japonsku pro Český pavilon

- propagační vr,istava člena klubu Emanuela Lukeše v galerii
U Andělíčka nyní již ve Veleslavínově ulici 30 _ 20' 8. _ 5. 9;

,,od Kolumba k americké nezávislosti"
- inaugurace poštovní známky ,Vodárenská věž" (v pivovaru
plzeňského Prazdroje) z emise ,,Technické památky", spojené s auto-
gramiádou tvůrců této známky _ malíře Jana Kavana a rwce Václava
Fajta _ 3. října _ v rámci kulturního festivalu Pilsner Fest (vydán
pamětní list) _ galerie U Andělíčka a salon v plzeňském Prazdroji
_ Ínaugurace poštovní známky s portrétem Karla Klostermanna
z emise ,,osobnosti" spojená S autogramiádou tvůrců známky, Jana
Kavana a Václava Fajta, dne 31. ledna. Zahájení Roku Karla K]os_
termanna - Č.p. připravila příležitostné razítko - na akci se kromě KF
podílely další sdruŽení _ průběh akce v galerii U Andělíčka a v Evrop-
ském domě na náměstí Republiky _ r,ydán pamětní list

_ křest přetiskové dopisnice k 100. výročí úmrtí mecenáše Josefa
Hlávky v Západočeské galerii Masné krámy - 11. března - kromě KF
se na Vzpomínce podílela další sdruŽení, přítomen byl i ministr
spravedlnosti Jiří Pospíšil a plzeňský biskup mons. František Rad-
kovský, poté pokračování koncertem v chrámu sv. Bartoloměje na
náměstí Republiky _ dopisnici vydala Č.p.' p



- členové plzeňského klubu Ing. Miroslav Tupý, Ing. Lumír Brendl,
Karel Pech, Pavel Hauzner a další zpracovali publikaci ,,Plzeňsý
kraj ve fiIatelii'', jež vyšIa v záÍí na náklady Plzeňského kraje ve spolu
práci s Městsklm úřadem v Plasích

_ výstava ,,90 let čs. pošty v Plzni" _ 6' - 15. 11. v Měšťanské besedě,
podíI ze soukromých sbírek čIenů KF _ P' Hauznera, K. Pecha a dalších

- uspořádala Č.p.''p' region Západní Čechy - používáno příIežitostné
razítko a R-náIepka

zoo6lzoo9 - spolupořádání sběratelského veletrhu,,Hobbymania''
v Plzni se zahraniční účastí

- kromě setkávání filatelistů pořádáme již dlouhodobě jarní a podzim-
ní celorepublikové sběratelské burzy, na nichž nechybí ani zahraniční
zájemct

- kromě dospěIých filatelistů máme již 1O let funkční i KMF pod
vedením oldřicha Pelíška' s úspěchem se zúčastňují fiIatelistic\ich
olympiád a v17stav

2oo9 - autogramiáda tvůrců poštovních známek _ manželů Knotkovr1ch

a Martina Srba v galerii U AnděIíčka _ 14. října od 14.00 hod.
_ vydán pamětní list se zn. z aršíku ,,ochrana přírody _ Křivoklátsko''
v nominální hodnotě 1'7,- Kč



- rok 90. v.1ročí založení klubu filatelistů v Plzni obsahuje:
- vyhotovení kašetového razítka - leden
- přítisk na kuponech personalistických známek - 11. 6.

- vydání přítiskovr1ch dopisnic typu B - 1. 9.

- v1ítisk pamětních listů pro autogramiádu - 1. 9.

- vydání bulletinu - od minulosti k přítomnosti KF - k 10. 1o'
_ příležitostné razítko - nechala zhotovit Č.p. v Plzni, bude používáno
na Hlavní poště v Solní ulici od 12. do 16. října včetně

_ slavnostní zasedání vr,iboru KF 03-1 3, vybraných a oceněných členů KE hostů,
sYmpatizantů a sponzorů; ocenění předá předseda SČr'Ing. Lumír Brendl (bylo
schváleno předsednictvem SČFdne 25.4. na 9. schůzi), ČU 1. stupně obdrželi
Pavel Hauzner, Karel Pech, Miroslav Tupý, Josef Kotek; 3. stupně Zdeněk Cais,
Ing. Bedřich Staněk, Vlasta Kotková a vedoucí KMF oldřich Pelíšek
- uskutečnění propagační ýstavy je zatím v jednání
_ slavnostní valná hromada klubu se bude konat 26. 11.

V našem klubu máme též úspěšné Vystavovatele, z nichž někteří se dopra-
covali až na světové výstavy, kde dosáhli až na zlaté medaile. Jsou to Ing. Lumír
Brendl' Pavel Hauzner; Karel Pech, Josef Kotek' Ing. Miroslav Ttrpý' dále Stan-
islav Bořík, oldřich Pelíšek a Tomáš \řychron, z mladých fiiatelistů Sára Souku-
pová. Ke dni 14. 2. 2oo9 získali dokonce Lumír Brendl a Josef Kotek kvalifikaci
F. I. P. a registrační čísla!

Máme ipublicisty:
Ing. Lumír Brendl, Pavel Hauzner; Miroslav Itrpý a Dr. Pavel Cais
Přednáškovou činnost vykonávají:
Ing. Brenď a P. Hauzner



Současní funkcionáři KF o3-13:

Předseda:
místopředseda
hospodář:
novinkář:
vedoucí vrlrněnného
střediska:
kronikář a knihovník:
správce kolování:
vedoucí KMF:
pomocník vedoucího
vrl'měnného střediska
a KMF:

člen revizní komise:
člen revizní komise:

Josef Kotek
Ing. Petr Vychron
Ing. Milena Kďserová
Vlasta Kotková

Václav Nedvěd
Josef Osoba
Jan Pužej
oldřich Pelíšek

Tomáš Vychron

lng. Pavel Polach
Dr. Pavel Cais

předseda revizní komise: Ing. Bedřich Staněk

Výbor KF se schází 1krát měsíčně, každou druhou středu v Plzni,
v galerii U Andělíčka, Veleslavínova 30. zde je i knihovna KF.

V orgánech SČF;sou:
Předseda SČF: Ing. Lumír Brendl
Člen revizní komise SČr: Ing. Petr Vychron

Mezinárodním jurymanem zůstává i nadále Ing. Lumír Brendl.

Členská základna má 2OO čIenů a 5 mladých v KMF.
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Výbor KF 03 - 13 Plzeň děkuje všem sponzorům a příznivcům,
kteří nás podporují.
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