ZPRAVODAJ SVAZU ČESKÝCH FILATELISTŮ

Číslo 1/2016

Pozvání do Žďáru nad Sázavou
Z pověření Svazu českých filatelistů uspořádá klub filatelistů 06-10 ve Žďáru nad
Sázavou ve dnech 2. – 5. června 2016 2. česko-slovenskou filatelistickou výstavu ŽĎÁR
2016. Výstavu převzetím záštity podpořili předseda vlády ČR, hejtman Kraje Vysočina,
Rada města Žďáru nad Sázavou a podle poslední informace i předseda vlády SR.
Připravovaná výstava má dvě kategorie – 1. stupně a 3. stupně – a jsou v nich zastoupeny téměř všechny výstavní soutěžní třídy. Přihlášeno je 94 českých a slovenských vystavovatelů se 120 exponáty. Návštěvníci budou mít možnost se seznámit s
nejlepšími exponáty vystavovatelů obou národních filatelistických svazů, které budou
soutěžit o získání kvalifikace na mezinárodní výstavy pod patronátem FEPA a FIP, a s exponáty vystavovatelů
soutěžících o postup na regionální výstavy.
Výstava, která bude probíhat v reprezentačních prostorách žďárského Domu kultury, navazuje na předchozí ve Vysokém Mýtě roku 2011 a v Nitře roku 2013. Cílem výstavy je zachování začínající tradice společných
výstav, prohloubení vzájemné spolupráce mezi českými a slovenskými filatelisty a získání tolik potřebného zájmu veřejnosti o filatelii k posílení členské základny SČF a ZSF.
Organizační výbor pro vystavovatele a návštěvníky výstavy vydal dva bulletiny. V prvním stručnou formou
popisuje historii a současnost města Žďáru nad Sázavou. Ve druhém čísle návštěvníkům přibližuje krajinnou
oblast Žďárských vrchů z pohledu flóry a fauny, pokud se rozhodnou spojit výstavu s výletem do okolí.
Současně je připravován katalog výstavy. Jeho přílohou po dohodě s Českou poštou s. p. bude pamětní
list s otiskem „výstavní“ poštovní známky, jejíž vydání se očekává 4. 5. 2016. V místě výstavy bude v provozu poštovní přepážka pošty Žďár nad Sázavou 1, u které mohou zájemci získat otisk příležitostného
poštovního razítka (návrh na obrázku) a podací R-nálepku na podané korespondenci. U zvláštní přepážky
budou v prodeji klubem dříve vydané filatelistické materiály, včetně nově vydaných k filatelistické výstavě.
Ve vyhrazených prostorách Domu kultury bude v sobotu 4. 6. a v neděli dopoledne 5. 6. probíhat Celostátní
setkání sběratelů poštovních známek. Připravována je také autogramiáda známkových tvůrců.
Nezávisle na filatelistické výstavě mohou zájemci ve výstavní síni Staré radnice navštívit připravovanou výstavu Dušana Kállaye – grafická a známková tvorba, která bude zpřístupněna již od 31. 5. do 26. 6 2016
(úterý-pátek 10-12 a 14-17 h, sobota a neděle 14-17 hod.)
Další informace o 2. česko-slovenské filatelistické výstavě naleznete také na www.flateliezdar.webnode.cz
Program výstavy:
čtvrtek 2. 6. - 16 h - slavnostní zahájení výstavy spojené s inaugurací poštovní
známky vydané k výstavě
pátek 3. 6. - 9 – 18 h - výstava otevřena pro veřejnost
sobota 4. 6. - 9 – 18 h - výstava otevřena pro veřejnost
10 – 12 h - autogramiáda známkových tvůrců
15 – 17 h - setkání vystavovatelů s výstavní jury
18 – 22 h - slavnostní palmáre (na pozvání)
neděle 5. 6. - 9 – 13 h - výstava otevřena pro veřejnost
13 h - ukončení výstavy
Na krásná filatelistická setkání se těší
Volfgang MACOUREK, předseda organizačního výboru výstavy

ÉDITORIAL
S novým rokem přicházejí i nové příležitosti,
jak se může každý filatelista podílet na obsahu INFORMACÍ SČF. Tento pravidelně
vycházející nezávislý zpravodaj ze života naší organizace je otevřen každému, kdo má
zájem přispět do pokladnice zkušeností, postřehů, dobrých nápadů a námětů.
INFORMACE SČF nejsou časopisem, ale vnitrosvazovým zpravodajem. Proto nám jde
především o obsah příspěvků, o nové zprávy. Případné redakční stylistické úpravy i
shodu s pravopisnou normou zajistíme. Přispět tedy může každý přemýšlivý filatelista.
S Novým rokem přišlo i nové předsednictvo SČF a nová redakční rada INFORMACÍ.
K jejímu sestavení dalo šéfredaktorovi podnět a prostor předsednictvo svým jednomyslně schváleným pokynem na 1. zasedání (viz Usnesení). Oslovil jsem tedy každého člena předsednictva i revizní
komise jednotlivě a nabídl mu zmíněnou čestnou funkci. Po zvážení svých možností, především časových, se většina
vyjádřila – konečný výsledek vidíte v tiráži.
Josef ŠOLC, šéfredaktor INFORMACÍ SČF, jos.solc@email.cz

SLOVO TAJEMNÍKA SČF
Vážení kolegové, vážení přátelé!
Po 25 letech dochází ke změně na pozici tajemníka SČF, což pro mnohé z Vás může být zcela
nepředstavitelná záležitost. Ale změna je živost. Chtěl bych z tohoto místa především poděkovat
Jardovi Malečkovi za to, co za celou tu neuvěřitelně dlouhou dobu pro SČF udělal, a rovněž za
to, že udržel jeden z nejdůležitějších orgánů SČF v provozuschopném stavu. Takže mám na co
navazovat, i když se netajím tím, že bych rád některé věci dělal trochu jinak, některé věci opustil
a naopak zavedl věci nové.
Je zcela pochopitelné, že se nemohu obejít bez Vaší aktivní spolupráce a bez Vaší pomoci. Na druhou stranu
se budu snažit o to, abyste Vy, ale i ostatní zájemci o filatelii, měli prostřednictvím webových stránek SČF i tištěných
INFORMACÍ SČF k dispozici opravdu aktuální informace nejen o činnosti SČF jako takového, ale i o veškerém
dění, které s filatelií souvisí. Snahou rovněž bude, aby se atraktivita těchto stránek postupně zvyšovala.
Domnívám se, že prakticky ze všech klubů alespoň jednou či dvakrát ročně přijede někdo do Prahy. Nemusí
to být vždy předseda klubu či hospodář, o potřebách, přáních a návrzích klubu může přeci referovat každý z jeho
členů. Sídlo SČF je v současné době na velmi dostupném místě, takže nic nebrání tomu, aby tyto cesty do Prahy
byly využity i k návštěvě sekretariátu SČF. Nikoho neodmítnu, před nikým se nehodlám zapírat. Úspěšnost činnosti
jakékoli organizace totiž závisí do značné míry na tom, jaká je zpětná vazba mezi vedením a členskou základnou.
Proto je Vaše aktivní spolupráce se sekretariátem důležitá a prospěšná pro celý SČF.
Julius CACKA

INFORMACE SEKRETARIÁTU SČF
Zájemcům o půjčování filatelistického materiálu z knihovny SČF připomínáme „Výpůjční řád“, uveřejněný na
webových stránkách, z něhož citujeme část týkající se poplatků: půjčovné za katalogy Michel činí 5 Kč/den, ostatní
literatura 2 Kč/den, časopisy 3 Kč/týden. Nově jsme zakoupili katalog Michel EVROPA 2015, který má 7 svazků.
Nyní chystáme přehled přebytků knihovny, který bude uveřejněn na webových stránkách SČF jako nabídka pro
členy za přiměřenou cenu. Získané prostředky budou použity pro nákup nových katalogů.
I v letošním roce je k dispozici pro členy klubů a odborných společností zasedací místnost (Opletalova 29, Praha
1, 3. patro, místnost 311). Žádáme o předložení požadavků. V současné době jsou již zadány 2. a 4. čtvrtky v
měsíci pro KF 00-01, 5. 2. pro jednání ČNS, 19. 3. OS Polní pošta a 23. 4. sekce Kolky.
Každého jistě potěší ohodnocení za práci pro filatelii. Předsednictvo SČF na návrhy KF a OS oceňuje práci členů
Čestným uznáním I. II. a III. stupně a dále Čestným uznáním za rozvoj filatelie. Zásadou je při návrzích postupovat
od III. stupně. Náměty na udělení ocenění je možno zasílat průběžně sekretariátu SČF, který ji bude předkládat
2x ročně předsednictvu SČF k vyjádření. Nově bylo v minulém roce rozhodnuto udělovat jednou ročně Cenu Miroslava Langhammera za dlouholetou vynikající publicistickou činnost.
Připomínáme nutnost oznamovat sekretariátu změny v kontaktních adresách a telefonních číslech. Pro
urychlení komunikace by pomohly e-mailové adresy, a to od všech členů KF a OS, kteří ji mají.
V případě, že jednotlivé KF či OS potřebují výpis ze spolkového rejstříku SČF, mohou jej bez jakýchkoli
problémů získat na Czech Pointech, které jsou ve většině měst na poštách. Požadované IČ je 004 42 976.
Naděžda HANZLOVÁ

Plenární schůze Komise mládeže SČF
Proběhla 23. ledna v Praze za účasti vedoucích OKM a KMF z celé republiky. Po přivítání přítomných přednesl
předseda KM zprávu o činnosti za uplynulý rok. Připomněl úspěšný průběh Filatelistické olympiády a jeho vyvrcholení celostátním kolem v Praze, a také dobré výsledky našich mladých filatelistů na výstavách u nás i v zahraničí. Potom byli účastníci seznámeni s průběhem valné hromady SČF. S dalšími aktuálními informacemi, včetně
připravované výstavy PRAGA 2018, vystoupil Zdeněk Okáč. Hlavní pozornost pak byla věnována plánům na příští
roky a nové koncepci činnosti KM. Výsledkem je schválení jejího nového vedení a rozdělení pracovních činností.
Cílem je zjednodušit a zefektivnit práci komise a lépe propagovat filatelii mezi mládeží.
Zdeněk TÖPFER, předseda KM SČF
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Usnesení 1. schůze předsednictva SČF,
konané v sobotu 16. ledna 2016 v Domě filatelie, Klimentská 6, Praha 1
Přítomni: Beneš F., Cacka, Fencl, Helm, Chudoba,
Kunc, Maleček, Musil, Müller, Münzberger, Okáč,
Svoboda, Šolc, Vaníček.
Omluven: Töpfer.
Hosté: Beneš V., Schindler (oba za RK SČF).
Služba sekretariátu: Hanzlová.
Předsednictvo SČF schválilo:
1. Návrhovou komisi - Beneš F., Cacka, Fencl, a ověřovatele zápisu - Müller, Vaníček.
2. Program schůze dle pozvánky (v příloze).
3. Hodnocení 5. valné hromady, přednesené předsedou SČF (v příloze). P- konstatuje, že VH proběhla zdárně a děkuje všem, kdo se na její přípravě a
průběhu podíleli, jmenovitě J. Malečkovi, Z. Okáčovi, V. Münzbergerovi a pracovníkům S-SČF.
4. Výsledky hlasování per rollam o schválení provizorního rozpočtu SČF na rok 2016 (v příloze).
5. Zpřesnění náplně kapitoly „vzdělávání“ v rozpočtu
SČF na rok 2016 na „styk se ZOJ a vzdělávání“,
uvolňuje na ni zálohově 20.000 Kč a pověřuje
tajemníka a místopředsedu SČF pro ZOJ, aby
kvalifikovaně odhadli výši potřebného čerpání a
zapracovali ji do rozpočtu pro letošní rok.
6. Informaci tajemníka SČF o stavu sekretariátu SČF,
jeho personálním složení, odměňování a náplni
činnosti na první čtvrtletí 2016.
7. Ustavení Organizačního výboru Světové výstavy
poštovních známek Praga 2018 ve složení: předseda V. Vaníček, místopředseda F. Beneš, generální
komisař J. Sedlák, generální sekretář L. Kunc,
hospodář J. Cacka, ředitelé odborů – filatelistický P.
Fencl, obchodní T. Mádl, technický M. Tůma,
informačních technologií J. Chudoba. Půjde o specializovanou světovou výstavu a P- souhlasí s tím,
že SČF bude jejím jediným pořadatelem a pokusí
se pro ni získat partnery, především Českou poštu,
s.p. Předběžný termín konání výstavy byl stanoven
na 15.-18. 8. 2018. P- pověřuje předsedu OV výstavy, aby se jménem SČF obrátil na FIP se žádostí
o udělení patronátu výstavě. Současně jej pověřuje
zastupováním předsedy SČF ve věcech její přípravy
a průběhu.
8. Jury 2. česko-slovenské výstavy Žďár nad Sázavou
2016 ve složení předseda W. Müller, tajemník Z.
Okáč, členové M. Bachratý, J. Cacka, V. Kopecký,
L. Kunc, J. Sedlák.
9. Propozice výstavy 1. stupně s mezinárodní účastí
Eurospace Praha 2016 a její jury ve složení
předseda J. Cacka, tajemník Z. Okáč, členové P.
Fencl, J. Matejka, I. Rodin.
10. Zřízení Výstavní komise v prozatímním složení B.
Helm a V. Svoboda, kteří pro příští schůzi P-SČF
připraví návrh na její personální složení.
11. Udělení Čestného uznání SČF I. stupně Adamu
Kestowizcovi z PZF.
12. Termín konání příštího zasedání P-SČF v sobotu 19.
3. 2016 v 9,30 h v Domě filatelie.

INFORMACE S»F Ë. 1/2016

Předsednictvo SČF vzalo na vědomí:
1. Odstoupení M. Černíka z funkce člena P-SČF a
doplnění P- náhradníkem L. Kuncem.
2. Informaci OV výstavy Žďár/S. 2016 o stavu příprav.
3. Informaci OV výstavy Eurospace Praha 2016 o
stavu příprav.
Předsednictvo SČF ukládá:
1. Tajemníkovi SČF, aby na webové stránce SČF bez
odkladu zveřejnil usnesení 5. VH, nové Stanovy a
seznam členů P- a RK SČF.
2. Místopředsedovi SČF J. Malečkovi, aby zpracoval
návrh nového Jednacího řádu P-SČF a návrh Organizačního řádu SČF, s přihlédnutím k novým Stanovám SČF, a rozeslal je do 8. 3. členům P- a RK SČF.
3. Tajemníkovi SČF, aby zpracoval návrh nových
Směrnic pro hospodaření SČF, s přihlédnutím k
novým Stanovám SČF, a rozeslal jej do 30. 6.
členům P- a RK SČF.
4. Tajemníkovi SČF, aby zpracoval návrh rozpočtu
SČF na rok 2016 a do konce ledna jej rozeslal
elektronicky členům P-, kteří k němu do 10. 2. mohou podat připomínky k rukám předsedy SČF; poté
bude konečný návrh rozpočtu odeslán do 20. 2.
členům P- k hlasování mailem (termín pro odeslání
hlasů je 29. 2.).
5. Členům P-, aby do 29. 2. podali předsedovi SČF
případné připomínky k materiálu Hlavní úkoly SČF
(v příloze).
6. Předsedovi SČF, aby dodatkem prodloužil Smlouvu o spolupráci s časopisem Filatelie, a to na
aktuální funkční období P-SČF, tedy na léta 2016-20.
7. Výstavní komisi, aby pro příští schůzi P-SČF připravila přehled kvalifikačních výstav pro Světovou výstavu poštovních známek Praga 2018, u nás i v
zahraničí.
Předsednictvo SČF jmenuje:
1. Šéfredaktorem webových stránek M. Musila a
šéfredaktorem zpravodaje Informace SČF J. Šolce
s tím, že si každý podle potřeby ustaví redakční
radu.
Zapsali: Beneš F., Cacka, Fencl.

FILATELISTICKÝ SLAVÍN
Od slovenských kolegů přišla smutná zpráva: JUDr.
Svätopluk Šablatúra opustil naše rady 16. januára 2016
po viacmesačnej hospitalizácii, do ktorej sa dostal nedlho po nevinne vyzerajúcom úraze. Čestný predseda
Komisie znalcov Zväzu slovenských filatelistov, publicista, skvelý rozprávač a propagátor česko‐slovenskej vzájomnosti nielen na poli filatelie.
Dne 17. ledna 2016 nás ve věku 67 let nečekaně
opustil pan Zdeněk KUNICKÝ, zakladatel a dlouholetý
předseda Klubu filatelistů 01-71 Brandýs nad Labem,
čestný předseda klubu, držitel vyznamenání SČF.
František Pisca, předseda klubu.
Čest památce našich zesnulých kolegů a přátel.
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BILANCOVÁNÍ NA KONCI PŘEDCHOZÍHO VOLEBNÍHO OBDOBÍ

Zpráva předsedy W. Müllera pro 5. valnou hromadu SČF
Po celé období byly vytvořeny optimální podmínky
pro odběr poštovních známek, celin a ostatního filatelistického materiálu v naší tradiční novinkové službě.
Díky paní Marii Chábové byli zájemci pravidelně informování o používání příležitostných razítek, ručních i
strojových, příležitostných rekomandačních nálepkách
a příležitostných cenných nálepkách APOST. Její informace pravidelně přinášela i webová stránka KF 00-15.
Pochopitelně ne všechny záměry se podařilo uskutečnit. Ani v úzké spolupráci s Klubem Filatelie se nepodařilo zajistit pro naše členy zákaznickou kartu České pošty, která by umožňovala slevu při odbavení zásilek, které by byly úplně nebo částečně vyplaceny
poštovními známkami. Nesehnali jsme dostatečný
počet elektronických adres, jímž Česká pošta podmínila vyřízení této služby. Nepodařilo se uskutečnit
Evropskou výstavu poštovních známek Brno 2013 a
Celostátní výstavu poštovních známek Plzeň 2015.
Úspěšná byla spolupráce s Poštovním muzeem v
Praze, zejména při přípravě a průběhu už tradiční akce
Den české filatelie, na kterou členové SČF každý rok
dostávají zvláštní číslovanou pozvánku České pošty s
jejím hologramem. Poštovní muzeum umožňovalo
badatelům z řad členů SČF přístup k materiálům z jeho
fondů, což je v řadě případů základní předpoklad pro
jejich práci, zajišťovalo získávání dodatečných otisků
příležitostných razítek a vycházelo našim členům vstříc
při studiu v muzejní knihovně. Ve spolupráci s KF 00-65
Apollofila zorganizovalo propagační výstavu Filatelie
jako pohled do historie.
Velmi dobře probíhá spolupráce s pořadatelem
každoročního veletrhu Sběratel, na němž má SČF vždy
svůj stánek, hojně navštěvovaný zástupci klubů a
odborných společností. Ti zde projednávají s pracovníky sekretariátu organizační otázky, sjednávají si sem
schůzky s kolegy z jiných klubů, vyzvedávají členské
prémie a pozvánky do Poštovního muzea. Komise
znalců SČF na stánku poskytuje poradenskou službu,
o niž se vedle našich členů zajímá i veřejnost, což vede
k propagaci našeho Svazu – a někdy i získání nových
zájemců o členství.
Za důležité považuji, že byly obnoveny odborné
přednášky v rámci systému vzdělávání členů SČF.
Předsednictvo SČF uspořádalo přednášky v roce 2012
v Brně, 2013 v Praze, další se uskutečnily v rámci doprovodného programu filatelistických výstav Vysoké
Mýto 2011, Svitavy 2014 a Chomutov 2015. Jejich
pořadatelé se je samozřejmě snaží co nejvíce propagovat, v tomto směru však je stále co zlepšovat,
minimálně včasným zveřejňováním termínů a témat
nejen na webové stránce svazu a v Informacích SČF, ale
i na stránkách jednotlivých klubů, blogu Exponet,
stránce Filaso a podobně.
Samozřejmě je nutné pochválit ty základní kluby a
odborné společnosti, které pravidelně samy organizují
přednášky a semináře. Namátkou jmenujme pražské
kluby KF 00-15 Specializovaných oborů a KF 00-65
Apollofila, Klub polské známky v Karviné, KF ve Zlíně,
v Trutnově, odbornou společnost Perfiny a mohl bych
uvést i další.

Vážení účastnici 5. valné hromady SČF,
dovolte mi, abych v jejím úvodu – a současně na závěr uplynulého pětiletého funkčního období – Vás seznámil se zprávou o činnosti Svazu českých filatelistů
od minulé Valné hromady.
Předsednictvo a výkonný výbor SČF se v uplynulém
funkčním období řídily souborem projektů a úkolů na
období let 2011 – 2015, schváleným delegáty 4. valné
hromady dne 4. 12. 2010 v Praze. Současně se zabývaly operativními úkoly a řešením vzniklých problémů.
I když usnesení předsednictva byla zveřejňována na
stránkách Informací SČF a na svazových webových
stránkách, rozeberme si nyní, jak se dařilo plnit hlavní
úkoly přijaté na sledované období.
Vnitrosvazová činnost
Po celé funkční období shromažďovalo předsednictvo
a výkonný výbor SČF konkrétní připomínky a návrhy
klubů, odborných společností, sekcí, komisí i jednotlivých členů svazu na vhodné a nutné změny a úpravy
stávajících Stanov SČF. S jejich zpracováním s přihlédnutím k novému Občanskému zákoníku jsme započali v
průběhu roku 2014. Návrh nových Stanov se vyvíjel postupně, v důsledku výsledků vnitrosvazové diskuze byl
upravován a doplňován a po schválení předsednictvem
SČF letos v únoru bylo první pracovní znění vyvěšeno na
webové stránky SČF. O této skutečnosti byli členové
SČF informováni i v Dopise určeném všem ZOJ SČF,
zveřejněném na webových stránkách SČF a v Informacích SČF č. 1/2015, vložených do březnového čísla
časopisu Filatelie. Všichni členové SČF se mohli k tomuto
návrhu Stanov vyjádřit do 17. května. Došlé připomínky
byly svědomitě posouzeny a předsednictvo SČF v
červnu schválilo doplněný návrh Stanov, který byl opět
zveřejněn na webových stránkách a v Informacích SČF
č. 2/2015. Poté došlo ještě několik návrhů na technické
úpravy a upřesnění a po jejich zapracování bylo definitivní znění návrhu nových Stanov SČF v polovině listopadu vyvěšeno na webové stránce SČF a v této podobě
je - v souladu se schváleným jednacím řádem - předloženo dnešní Valné hromadě ke schválení.
Spolupráce SČF s Českou poštou a ministerstvem
průmyslu a obchodu (vydavatelem našich známek)
probíhala úspěšně. V komisi pro přípravu emisních
plánů i v komisi pro výtvarné řešení českých poštovních
známek působili zástupci našeho svazu, kterým se
dařilo realizovat úkoly z předsednictva SČF. Formou příležitostného tisku České pošty byla obnovena každoroční prémie pro naše členy. Vyšla známka v archové
a sešitkové úpravě k 6. mezinárodní výstavě poštovních
známek Euregio Egrensis Chomutov 2015, byla vydána příležitostná dopisnice k 50. výročí založení Svazu
československých filatelistů, a připravena příležitostná
razítka k oběma akcím i k dnešní Valné hromadě. Do
emisního plánu příštího roku bylo zařazeno vydání
poštovní známky v archové i sešitkové úpravě ke
společné česko-slovenské filatelistické výstavě ve
Žďáru nad Sázavou 2016. K propagaci českých
známek, zejména mezi nefilatelistickou veřejností, byly
využívány inaugurace vybraných nově vydaných
poštovních známek.

24

π

FILATELIE 3/2016

4

INFORMACE S»F Ë. 1/2016

časopisu Filatelie, aniž by příprava, tisk a distribuce zatěžovaly rozpočet SČF. Za tuto podporu, do níž spadá
i možnost bezplatného konání schůzek předsednictva
SČF v jídelně Domu filatelie v Klimentské ulici, a to
včetně občerstvení, děkuji jménem svým i jménem
předsednictva SČF kolegovi Františku Benešovi.
Tím, že zpravodaj Informace SČF začal vycházet – až
na malé výjimky – v pevně stanovených termínech v
časopisu Filatelie, ztratil část svého původního poslání:
operativně a aktuálně informovat o dění ve Svazu a o
potřebách jeho sekretariátu. Nepochybně se zlepšila
jeho grafická i polygrafická úroveň, obsahově však zatím leckdy představuje spíše směs náhodně shromážděných příspěvků, a to přes snahu jeho šéfredaktora o
koncepčnost a aktuálnost. Pomoci přitom můžeme
všichni, jak jsme se tu sešli, a nejen my, ale vlastně
všichni členové svazu. Využívejme náš zpravodaj k
informování kolegů, předávejme si v něm zkušenosti,
dobré i nedobré, udělejme z něj opravdový časopis
Svazu českých filatelistů, na který budou jeho čtenáři
vždy se zájmem čekat. I díky tomu bude možno přikročit k obnovení činnosti publikační komise a
uskutečnění záměrů, s nimiž byla kdysi zřízena.
V příštím volebním období doporučuji zřídit svazové
informační středisko při odborné knihovně SČF. Jeho
smyslem bude zvyšovat informovanost veřejnosti filatelistické a zejména nefilatelistické - o filatelii obecně,
o SČF a možnostech i výhodách členství v něm, přinášet
informace o pořádání výstav, inauguracích našich nových
poštovních známek, o přednáškách, besedách,
poradenské službě Komise znalců a dalších akcích,
organizovaných či pořádaných nejen SČF.
Lépe byly využívány webové stránky SČF. Zlepšily
svůj vzhled, byly navštěvovanější než v předcházejícím
volebním období a pokusily se i o určitou aktuálnost;
postrádaly však účinnější součinnost sekretariátu SČF,
klubů a odborných společností s jejich správcem. Mnohé informace se členové Svazu dovídali z jiných zdrojů,
než z nich. V budoucnu bude nutné, aby nově zvolené
předsednictvo a nový sekretariát povýšili webové
stránky Svazu na jeho hlavní informační zdroj.
Hlavní úkoly, přijaté na minulé Valné hromadě, uložily
Svazu navázat spolupráci se spolkem obchodníků s
poštovními známkami, aby i v České republice jako ve
většině zemí Evropy a světa, v rámci doporučení FIP a
světové asociace pro rozvoj filatelie, společně působily
tři pilíře filatelie: SČF – Česká pošta – obchodníci. Český spolek obchodníků s poštovními známkami existuje
jako občanské sdružení již od roku 1990 a je připraven
podílet se na organizování zamýšlené výstavy Praga
2018.
Zato pokus se o založení České akademie filatelie po vzoru Polska, Slovenska, Maďarska, Německa,
Španělska, stejně jakou je i Evropská filatelistická
akademie (AEP) - se ukázal jako obtížně uskutečnitelný
a od jeho realizace se prozatím upustilo.

Odborným garantem pro práci s mládeží je Komise
mládeže SČF. Ta pečovala o kroužky mladých filatelistů,
spolupracovala s jejich vedoucími i s organizačními
výbory filatelistických výstav, na nichž mladí filatelisté
představili své exponáty. Pořádala pravidelné porady,
každoročně organizovala filatelistickou olympiádu
mládeže, pro kterou zajišťovala podklady a připravovala
v rámci kongresu mladých filatelistů její celostátní finále.
V příštím funkčním období by bylo dobré, aby se vedení
Komise mládeže více zaměřilo na komunikaci s rodiči
mladých filatelistů a více naslouchalo jejich problémům.
Po celé funkční období se Svaz potýkal s úbytkem
členů. Nejde jen o český, ale o celoevropský problém
– a nejen v našem oboru. Zájem organizovat se ve
sdruženích a spolcích obecně klesá, i když neklesá zájem o činnost jako takovou, v našem případě zájem o
sbírání, což je atavismus zděděný po našich pradávných předcích-sběračích. Nové komunikační možnosti
však vedou k tomu, že řada sběratelů svůj zájem uspokojuje jiným způsobem, mimo náš svaz. Rozšířil se i
počet sběratelských oborů, s nimiž musíme soutěžit o
zájem zájemců o sbírání. To je úkol, který stojí před
námi. Na jedné straně udržet co nejvíce stávajících
členů zejména z řad starší generace, kteří už často nejsou zvědavi na novoty, na straně druhé přivést mezi
nás nové zájemce všech věkových skupin – od dětí po
důchodce. S tím může pomoci každý z nás, každý bychom se měli snažit najít ve své rodině a okolí nejméně
jednoho - a ještě lépe více těch, kdo mají zájem o sběratelství a přitáhnout ho k poštovním známkám a k
členství v našem svazu. S tím počítá i návrh nových
Stanov, který ukládá podporovat zájem o filatelii u všech
zájemců - od mládeže po seniory.
Jedním z hlavních úkolů pro uplynulé funkční období
bylo zřízení komise ekonomické a finanční s cílem
posílit a racionalizovat svazové hospodářství a zajišťovat doplňkové finanční zdroje. V roce 2011 ji předsednictvo SČF schválilo, zanedlouho ji však – vzhledem ke
vzniklým podmínkám – zase zrušilo. Byla ale přijata
konkrétní opatření k hospodárnému provozu sekretariátu SČF, která posléze vyústila k jeho přestěhování do dnešního sídla v Opletalově ulici naproti
Hlavnímu nádraží. To mimo jiné zlepšilo jeho dostupnost pro naše členy, zejména ty starší, pro které
cestování do Holečkovy ulice nebylo nejlehčí. Díky
tomu je snadnější využívání svazové knihovny, zasedací
místnosti i nabídkové služby.
Povzbudivé je, že se do práce v řadě klubů a odborných společností zapojují mladší sběratelé, z nichž
někteří se ujali i funkcí ve výboru. Přibývá i mladších zájemců o členství v Komisi jurymanů a v Komisi znalců, z
nichž někteří v uplynulém období úspěšně ukončili příslušná řízení a mohli být předsednictvem SČF jmenováni
jurymany, znalci a poradci, což rozšiřuje možnosti všech
členů svazu k získání potřebných odborných vyjádření.
K dnešnímu dni eviduje Komise jurymanů 29 svazových
jurymanů, 1 kandidáta a 3 aspiranty; Komise znalců 20
svazových znalců, 10 poradců a 8 kandidátů.
Zatím nedošlo k obnovení činnosti komise publikační
a v jejím rámci zřízení svazového informačního střediska, které mělo informovat veřejnost o činnosti SČF a
o filatelii všeobecně. Informovanost byla zajišťována v
rámci vydávání svazového zpravodaje Informace SČF,
který vychází na základě dohody s Klubem Filatelie v
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Výstavní činnost
Tradičně nejviditelnějším kontaktem filatelie s veřejností jsou filatelistické výstavy – soutěžní i propagační
– a doprovodné akce s nimi spojené. V uplynulém
funkčním období uspořádal SČF celkem pět velmi
úspěšných soutěžních výstav: Vysoké Mýto (2011,
2013), Lidice 2012, OSTROPA Jihlava 2013, Svitavy
2014 a Chomutov 2015.
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tických svazů, s nimiž uzavřel dohodu o vzájemné spolupráci, představitele Federace evropských filatelistických asociací a pracovní skupiny ArGe Tschechoslowakei z Německa. Setkání se zúčastnili předseda
FEPA Jergensen, obchodní ředitel Korn a člen předsednictva Kroog za Svaz německých filatelistů, prezident Monkos a viceprezident Zbierski za Polský svaz
filatelistů, místopředseda Bachratý za Svaz slovenských filatelistů, předseda ArGe Tschechoslowakei
Liebermann. Na palmáre výstavy byla zahraničním
funkcionářům předána čestná uznání jako poděkování
za spolupráci se SČF.
Splněn byl i úkol navrhovat vhodné uchazeče, členy
SČF, do komisí FIP a FEPA. V uplynulém období šlo o
čtyři naše členy.
Průběžně byl plněn záměr o spolupráci s dalšími
národními svazy v boji proti šíření padělků poštovních
známek a celistvostí. Komisi znalců SČF se podařilo
rozšířit o nové členy, a to i mladší, z různých míst republiky, což obecně přineslo lepší přístup sběratelů ke
znaleckým službám, včetně jejich širšího spektra. S
novými poznatky na tomto poli byla veřejnost seznamována v odborném tisku a na internetu. O činnosti
Komise znalců pravidelně informovalo její vedení sekretariát SČF a předsednictvo SČF, jehož jsou předseda
a místopředseda KZ členy, a dále revizní komisi SČF,
jejímž členem je tajemník KZ. KZ každoročně
shromažďuje informace svých členů o jejich aktivitách,
a to formou dotazníku. Pro SČF má samozřejmě význam, že i podle nového zákona o znalcích a tlumočnících zůstal znaleckým ústavem, zapsaným v seznamu
vedeném ministerstvem spravedlnosti ČR, což mu zajišťuje důležité postavení na poli boje proti padělkům v
našem oboru a zvyšuje jeho prestiž.
Průběžně byl plněn úkol propagovat SČF prostřednictvím článků ve FEPA NEWS a dalším filatelistickém tisku v zahraničí.
Činnost SČF neušla pozornosti Federace evropské
filatelistické asociace - FEPA. V uplynulém období získaly naše 2 kluby Čestné uznání FEPA – v roce 2011
Klub 06-40 Jihlava a letos Klub 00-15 v Praze, kterému
bude uznání předáno v průběhu dnešního jednání. Při
této příležitosti děkuji předsedovi Svazu slovenských
filatelistů za Děkovný list ZSF, udělený našemu Svazu
za spolupráci, předaný mi na sněmu ZSF letos v
listopadu v Trenčíně.
S mezinárodní činností SČF souvisel i pokus o vytvoření analytické skupiny, která by studovala zahraniční trendy, přenášela je k nám a naopak dávala
nové podněty FIPu a FEPA. I když Zpráva o činnosti
SČF, přednesená na minulé valné hromadě v roce 2010
konstatovala, že se myšlenka v původně zamýšlené šíři
ukázala jako nereálná, nebyla přehodnocena a na
schůzi předsednictva 9. 4. 2011 byla znovu jmenována
analytická skupina. Po celou dobu funkčního období jí
však nebyl předsednictvem uložen žádný úkol a sama
z vlastní iniciativy žádnou činnost nevyvíjela. Proto byla
na schůzi předsednictva 3. 10. 2015 zrušena.
Jedním z hlavních úkolů našeho svazu v budoucím
funkčním období bude uspořádání Světové výstavy
poštovních známek PRAGA 2018. V tradičním desetiletém cyklu si na ní připomeneme čtyři stá výročí:
vzniku Československa, vydání prvních československých známek, vzniku Poštovního muzea a konce první
světové války. Jde tedy o výročí mimořádná, k jejichž

Z ekonomických důvodů pořádá Svaz pouze jednu
soutěžní výstavu ročně. Je povzbudivé, že naší vystavovatelé již využívají i možnost získat kvalifikaci pro
výstavy vyšších stupňů na výstavách partnerských
svazů v zahraničí. Přispěly k tomu výstavy: Euregio
Egrensis Schleiz 2012, Nitrafila 2013, Kamienna Góra
2014, Glógow 2011 a 2015 a Gmunden 2013 i 2015.
V roce 2016 se budou konat 3 výstavy: všeobecná II.
česko-slovenská výstava 1. a 3. stupně ve Žďáru nad
Sázavou (2. – 5. června), mezinárodní specializovaná
výstava 1. a 3. stupně EUROSPACE v Praze a ve spolupráci s ArGe Tschechoslowakei se na veletrh Sběratel
(8. – 10. září) připravuje česko-německá výstava. O
dalších výstavách v novém funkčním období pak
rozhodne nově zvolené předsednictvo Svazu s cílem
zabezpečit dostatek kvalifikačních výstav pro Světovou
výstavu poštovních známek PRAGA 2018.
V průběhu volebního období novelizovalo předsednictvo SČF dvakrát Výstavní řád, aby zjednodušilo
administrativu spojenou s pořádáním výstav a zlepšilo
možnosti získání kvalifikace exponátu pro výstavu 1.
stupně. V následujícím období bude nutné provést
další novelizaci, zařadit hodnocení exponátů otevřené
filatelie a sladit jeho ustanovení nejen s novými
stanovami, ale i s novým Občanským zákoníkem.

Mezinárodní aktivity
Jednoznačným úspěchem SČF bylo uzavření Dohod o spolupráci s některými národními filatelistickými
svazy. V roce 2012 byla podepsána dohoda se Slovenskem a Chorvatskem, o rok později s Polskem. Již v
předcházejícím funkčním období byly podepsány dohody o spolupráci s filatelistickými svazy Německa,
Rakouska a Maďarska.
Z iniciativy místopředsedy SČF pro mezinárodní
činnost Víta Vaníčka, který v té době vykonával funkci
ředitele FEPA, se konalo v Praze v lednu roku 2011 zasedání předsednictva FEPA.
Úspěšně si vedli naši vystavovatelé i na výstavách,
pořádaných pod patronátem FIP a FEPA v zahraničí.
V roce 2011 to byly např. světové výstavy v Indii, Japonsku, Maďarsku, Rakousku a v Polsku, v roce 2012 byla
pro naše vystavovatele úspěšná tradiční evropská výstava v Paříži, a výstavy v Chorvatsku, Německu a
Indonésii, v roce 2013 se čeští vystavovatelé zúčastnili
filatelistických výstav v Austrálii, Thajsku, Brazílii a
Rakousku, v roce 2014 v Jižní Koreji, Maďarsku,
Rumunsku a na Slovensku a konečně v roce 2015 výstavy v Singapuru, Řecku, Maďarsku, Rakousku a v Polsku. Světová filatelistická federace eviduje celkem 33
českých exponátů s kvalifikací na nejvyšší – světový
stupeň filatelistických výstav. Do tohoto čísla se pochopitelně nezapočítávají exponáty mládeže, jejichž
počet a kvalifikace se průběžně mění v závislosti na
věku vystavovatele, a dále exponáty literatury.
Za celkově úspěšnou tvorbou a prezentací exponátů
českých autorů stojí zejména ohromné sběratelské
nadšení a znalosti vystavovatelů. K jejich úspěchům
na mezinárodní úrovni jim pomáhá i řada dalších
obětavých kolegů, kteří se účastní mezinárodních výstav, jurymanů a národních komisařů, kteří obětavě, ve
svém volném čase a na vlastní náklady propagují českou a československou známku po celém světě.
Na závěr česko-německé výstavy OSTROPA 2013
pozval SČF do Jihlavy představitele národních filatelis-
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důstojnému oslavení my filatelisté uskutečníme
Světovou výstavu. Předsednictvo, vědomo si náročnosti tohoto úkolu, proto už v závěru roku 2014
jmenovalo přípravný výbor v čele s kolegou Vaníčkem.
Uspořádání světové výstavy je mimořádně náročná záležitost, o čemž svědčí skutečnost, že v období 2015 –
2020 bude PRAGA 2018 jedinou výstavou této úrovně
v Evropě. Proto vás a všechny členy našeho svazu žádám o spolupráci a pomoc. Bude to vizitka naší
společné práce.

V závěru bych rád poděkoval všem členům Svazu českých filatelistů, funkcionářům i těm ostatním, za
všechno, co pro svaz v uplynulém období vykonali.
Zejména bych chtěl poděkovat za práci sekretariátu
SČF, který po celé období poskytoval servis pro
všechny ZOJ. Těším se, že stejně úspěšně budeme pro
naši krásnou společnou zálibu pracovat i v nadcházejícím období.
Vážení účastnici 5. valné hromady SČF, děkuji Vám za
pozornost a přeji našemu jednání úspěch.

POZVÁNKA NA ZAJÍMAVOU VÝSTAVU V PRAZE

EUROSPACE 2016 - Národní specializovaná filatelistická výstava
s mezinárodní účastí
Hlavním partnerem je Centrum ruské vědy a kultury,
dalšími partnery jsou: Česká pošta, Sekce astrofilatelie
FIP, Ministerstvo dopravy ČR, Kosmos New Party
Pardubice a další.
Návštěvu výstavy lze doporučit nejen filatelistům,
ale i všem, kdo mají zájem o problematiku kosmických
letů a výzkum vesmíru. K vidění bude velké množství
celistvostí, odbavených kosmonauty přímo na oběžné
dráze, celistvosti z kosmodromu Bajkonur, z Kennedyho vesmírného střediska, celistvosti čínské kosmické
pošty a další rarity, a to vše v množství, které bude
jedinečné. Aktuální informace najdete na webových
stránkách www.eurospace2016.blogspot.com
J. CACKA, předseda organizačního výboru výstavy

Výstava se bude konat
v prostorách Centra ruské
vědy a kultury v Praze 6,
Na Zátorce 16 ve dnech 12. - 17. 4. Je připravena u příležitosti 55. výročí prvního letu člověka do kosmu.
Uspořádáním výstavy byla předsednictvem SČF pověřena sekce Kosmos při ČNS.
Na výstavě jsou plánovány pouze tři výstavní třídy, a
to astrofilatelie, třída tematická (pouze „kosmos“ a astronomie) a třída volné filatelie (opět pouze „kosmos“).
Předpokládaný rozsah je 100 výstavních rámů, tj. 200
výstavních ploch. Doprovodnou akcí bude výstava
podpisů kosmonautů a astronautů. V případě podpisů
to bude poprvé, kdy se budou moci návštěvníci seznámit s touto sběratelskou oblastí v takovém rozsahu.
V době přípravy tohoto příspěvku byly již přihlášeny
exponáty nejen z České republiky, ale i z Ruska,
Rakouska, Německa, Švýcarska, Španělska, Holandska, Francie a Indie. Očekávají se ještě exponáty z
Itálie. Pokud vše dobře dopadne, půjde o největší výstavu „kosmických exponátů“ v Evropě za posledních
20 let. Výstava je organizována tak, aby náklady pro
SČF byly rovny nule.
Díky spolupráci s Českou poštou bude k dispozici
příležitostné razítko, na kterém by se měly objevit dva
nejmodernější evropské raketové nosiče – ruská
Angara a francouzská Ariane. Součástí výstavního
katalogu bude pamětní list České pošty s černobílou
ocelotiskovou reprodukcí známky, věnované letům do
vesmíru.
Záštitu nad výstavou převzali první československý
kosmonaut Vladimír Remek a velvyslanec Ruské
federace v České republice. Probíhají rovněž jednání
o možnosti poskytnutí záštity některým z ústavních
činitelů. Výstava již obdržela uznání FEPA.
Protože jde o výstavu „kosmickou“, je snahou organizačního výboru, aby se akce zúčastnili i ti, o kterých
výstava bude - kosmonauti či astronauti. Jednání v
tomto směru probíhají a je velmi pravděpodobné, že se
akce zúčastní ruský kosmonaut a rovněž jeden astronaut ESA. Pozvání k účasti přijal Oldřich Pelčák, náhradník Vl. Remka. Účast našeho prvního kosmonauta
bude záviset na jeho diplomatických povinnostech,
neboť je v současné době velvyslancem naší republiky
v Moskvě.
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DALŠÍ VÝSTAVA NA TÉMA KOSMONAUTIKY

Československé stopy ve vesmíru
Tak se jmenovala zajímavá a svým způsobem neobvyklá filatelistická výstava, která byla zahájena 14.
ledna ve výstavní síni Senátu ve Valdštejnském paláci.
V čem spočívá její neobvyklost? Jde o výstavu jediného exponátu známého tematického sběratele Petra
Fencla, věnovaného filatelistické dokumentaci českých
a slovenských stop ve vesmíru. Neobvyklé je i místo
konání a skutečnost, že nad výstavou převzal záštitu
senátor Radko Martínek.
Zajímavá byla už atmosféra vernisáže, uspořádané
v rámci oslav 55. výročí startu J. A. Gagarina. Zúčastnil
se jí československý kosmonaut, nyní velvyslanec v RF
Vladimír Remek, který rovněž nad výstavou převzal
záštitu. Byla tu i rada-vyslankyně Ruské federace v ČR
Anna Ponomareva. Mezi hosty byli i Karel Pacner,
popularizátor kosmonautiky, a Boris Valníček, vedoucí
skupiny kosmického výzkumu Astronomického ústavu
ČSAV. A nesmíme zapomenout na účast Remkova náhradníka Oldřicha Pelčáka. Potěšitelný byl velký zájem
veřejnosti, a to nejen filatelistické. Po celou dobu panovala velmi příjemná, přátelská nálada. Myslím, že nikdo
z těch, kteří se jí zúčastnili, nelitoval. Výstavka byla
otevřena do 28. února. Obdobné akce mají velký přínos pro náš obor, protože umožní zejména nefilatelistům, aby se s ním seznámili, a to i v souvislosti s
tvorbou filatelistických exponátů.
Miloslav ROTPORT
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Světová výstava PRAGA 2018

SETKÁNÍ ODBORNÝCH SPOLEČNOSTÍ

Na jednání zástupců SČF a České pošty bylo v závěru
loňského roku dohodnuto, že pořadatelem Světové
výstavy poštovních známek PRAGA 2018 bude SČF.
Česká pošta se stane generálním partnerem výstavy a
bude významně podporovat její uspořádání. Organizační výbor výstavy osloví i další významné instituce s nabídkou spolupráce, například Poštovní muzeum, Poštovní tiskárnu cenin a další. Zapojit se budou moci i jednotlivci - členům SČF a celé veřejnosti bude nabídnuta
ojedinělá příležitost spoluúčasti a podpory výstavy
formou různých stupňů partnerství s možností získání
jedinečných filatelistických suvenýrů.
Světová výstava poštovních známek PRAGA 2018
bude v tomto desetiletí pravděpodobně jedinou světovou výstavou pod patronátem FIP na evropském kontinentu. Ostatní výstavy se konaly v Asii (Indie, Thajsko,
Japonsko, Singapur) v Severní a Jižní Americe (USA,
Brazílie) nebo v Austrálii a na Novém Zélandu. Účast
našich sběratelů na takto vzdálených místech je jazykově i hlavně finančně náročná, a tedy jen málo pravděpodobná. V Evropě pořádané výstavy mají charakter
pouze kontinentální – viz na příklad Londýn, Paříž, finské
Tampere, nebo dokonce regionální – byť s mezinárodní
účastí - výstavy v Rakousku, Polsku, Maďarsku a jinde.
Čeští sběratelé na nich mohou obdivovat zejména
exponáty našeho kontinentu, které ale často již někde
viděli. Naproti tomu PRAGA 2018 nabídne celé české
veřejnosti jedinečnou příležitost vidět v domácích podmínkách vybrané, u nás prakticky neznámé filatelistické
exponáty světové úrovně. Pro pokročilé sběratele i pro
začátečníky a mládež umožní nahlédnout do filatelistické
kuchyně zkušených světových odborníků a vystavovatelů, pro nejlepší půjde i o výzvu k poměření sil.
Organizační výbor výstavy, který byl jmenován na
první schůzi nového předsednictva SČF 16. ledna (viz
bod 7 těchto Informací), k dnešnímu dni zajistil následující základní podmínky pořádání výstavy, které
projednal se Světovou filatelistickou federací:
a) Kategorie výstavy: Specializovaná světová výstava FIP
b) Kvalifikační stupeň: patronát FIP (nejvyšší stupeň)
c) Místo konání: Kongresový hotel Clarion v Praze 9 a
Poštovní muzeum Praha
d) Termín: 15. – 18. srpna 2018
e) Kapacita: 1.500 výstavních ploch (cca 300 exponátů)
v soutěžní části
f) Předpokládaná účast: vystavovatelé ze 75 členských
zemí FIP
V současné době jsou připravovány webové stránky,
které budou pro veřejnost zpřístupněny do konce prvního pololetí a přinesou detailní informace. K dispozici
budou samozřejmě Směrnice výstavy, přihláška pro vystavovatele a další materiály.
Vít VANÍČEK, předseda Organizačního výboru

Setkání Společnosti sběratelů knihtisku
Zveme Vás na jarní setkání, které se uskuteční 19.
března 2016 v Pardubicích od 9 do 12 hodin ve velkém
salonku restaurace Pivovarka, která je součástí pardubického pivovaru.
Vedení Společnosti sběratelů knihtisku SČF
Setkání Společnosti sběratelů perfinů
Zveme Vás na jarní setkání, které se uskuteční ve
dnech 2. a 3. dubna 2016 v Liberci v penzionu Česká
chalupa (Rudolfov). Jde o oblíbené výletní místo v podhůří Jizerských hor vzdálené od středu města cca 5 km
a dostupné městskou dopravou, autem, ale i pěšky.
Na programu bude výměna materiálu, konzultační a
poradenská činnost. Předpokládáme i odbornou diskusi k novým poznatkům a postupu prací na nově
připravovaném katalogu perfinů z čs. území. V neděli
pak proběhne standardní program včetně krátké odborné přednášky.
Požadavky na ubytování a dotazy směrujte na adresu Josef Chudoba, e-mail: josef.chudoba@tul.cz, tel.:
603 472 395. Požadavky na ubytování zašlete nejpozději do 25. března 2016. Při účasti nad 20 osob je
cena 300 Kč za nocleh.
Vedení Společnosti sběratelů perfinů SČF
Setkání Společnosti sběratelů celin
Zveme Vás na jarní LX. setkání, které se bude konat
23. dubna 2016 od 9 do 12 hod. v Domě odborových
svazů v Praze 3, náměstí W. Churchilla 2, ve velké zasedací místnosti. Program setkání:
- prezence účastníků od 9 do 9,30 hod.
- informace SSC a SČF, diskuse
- přednáška: Vladimír Münzberger – Perfiny a jejich použití na celistvostech a celinách
- diskuse k přednášce
- výdej vydražených položek ze 44. PAC a PH a prodej nevydražených položek (M. Černík)
- burza sběratelských materiálů
Vedení Společnosti sběratelů celin
Setkání Sekce polních pošt 17. - 18. 6. 2016
Setkání se uskuteční v Rumburku s tímto progamem:
pátek 17. 6.: setkání členů Sekce PP a výměna materiálu (od 15 hodin), společná večeře
sobota 18. 6.: návštěva Minimuzea vojenské techniky
v Rumburce, společný oběd, ukončení setkání
Ubytování: každý účastník si zařizuje individuálně, je
předjednán omezený počet míst v penzionu U lišáka
(400 - 800 Kč/noc). Útratu a ostatní náklady si každý
účastník hradí sám
Vaši účast potvrďte, prosím, nejpozději do 20. května
2016 na adresu
Lubor KUNC, P. O. Box 3, 119 01 Praha 012
email: lubor.kunc@seznam.cz
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