
ZPRAVODAJ SVAZU ČESKÝCH FILATELISTŮ Číslo 1/2021

Vážení členové a členky Svazu českých filatelistů,
když jsem v polovině roku 2020 psal příspěvek do Informací a zmiňoval „dobu koronavirovou“,

doufal jsem, že toto nepříjemné období bude brzy za námi. Bohužel se ukázalo, že to byl pří-
liš optimistický předpoklad. S omezeními, které pandemie přináší, se budeme muset naučit
žít a práci v našem svazu jim přizpůsobit.

Z pohledu SČF jako celku nám pandemie způsobuje problémy například se svoláním řádné
Valné hromady (VH). Původní termín v listopadu 2020 musel být, s ohledem na vládní nařízení,
zrušen a přeložen na březen 2021. Ale i ten nám Covid-19 zrušil. V současné době nelze ani
přibližně stanovit, kdy budeme moci řádnou VH svolat. Při předpokládaném počtu delegátů

ji nelze uskutečnit ani formou videokonference. Stejné nebo podobné je to ve většině klubů a odborných
společností – ani tam ke svolání výročních členských schůzí a valných hromad z uvedených důvodů nedošlo.
Stávající funkcionáři tedy „přesluhují“, což ale není nic protiprávního. Zákon č.191/2020 Sb. v § 20, odst. 1 uvádí,
že pokud uplyne funkční období člena voleného orgánu právnické osoby, prodlužuje se jeho funkční období do
uplynutí 3 měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii. Jinými slovy, až
skončí omezení v důsledku pandemie, máme 3 měsíce na to, abychom svolali členské schůze a řádnou VH SČF.
Věřím, že to s trochou snahy zvládneme.

Za daleko větší problém, než je odložené konání VH, však považuji trvalý pozvolný úbytek členů. Staří odcházejí
v důsledku věku a mladí či mladší nestačí tyto odchody nahradit. Nad tím se musí kluby a odborné společnosti
zamyslet, protože udržení a pokud možno i rozšíření členské základny závisí pouze a jedině na nich. V tom je
existence KF a OS naprosto nezastupitelná. Právě ony nejlépe znají místní podmínky a vědí o těch, kdo sbírají a
nejsou členy SČF. Bohužel, nemalý počet klubů se změnil v pouhá „výdejní okénka“ pro novinky, a to už dávno
před koronavirem a bez vládních omezujících opatření. Je pochopitelné, že taková činnost, respektive nečinnost,
nové členy nepřiláká a přilákat nemůže. Na druhé straně je samozřejmě třeba, aby se podstatně zlepšila řídící a
metodická činnost předsednictva SČF. Do něj by proto na VH měli být zvoleni ti, kdo v něm chtějí opravdu kon-
krétně pracovat ve prospěch SČF jako celku. Myslím si, že současný jistý útlum společenské činnosti v důsledku
vládních omezení bychom my všichni – členové a funkcionáři SČF – měli využit k zamyšlení nad výše uvedenými
problémy a pokusit se najít řešení. Naše „Informace SČF“ jsou vhodným místem pro to, aby se s nápady a návrhy
seznámila členská základna, aby jednotlivé myšlenky byly v diskuzi dopilovány a budoucí VH by to pak umožnilo
přijmout jasné a konkrétní kroky pro budoucí činnost SČF. Kroky, o kterých by se už od samého počátku vědělo,
že mají širokou podporu členské základny. O to lépe a jednodušeji se totiž budou následně i plnit.

Julius Cacka, předseda SČF

Jak dál v naší filatelistické praxi?
Vážení přátelé, dnes už je každému zřejmé, že zatím rok trvající covidová pandemie tak brzy

neskončí a že se nutně promítne i do filatelie. Nikoli do její teoretické části, která se plynule
vyvíjí k naší plné spokojenosti už půldruhého století, ale do organizované filatelie určitě.

V úvodnících našich Informací SČF jsem velmi často vybízel k diskuzím, k výměně názorů,
námětů a zkušeností, ke společnému hledání možností i nejlepších nápadů, jak zlepšovat naši
organizovanou filatelii. Dnes, kdy nás covid zahnal do domovů a vytvořil každému podmínky
pro hlubší zamyšlení, to zkusím opět. Sisyfos také vytrvale valil ten svůj balvan vzhůru … jak
ostatně všichni víte.
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Zajímavým problémem budoucnosti, o kterém bychom mohli hovořit, je například vývoj výstavní činnosti. Dnes
je chápána za vrchol naší záliby. Je vázána na podmínku, že se soutěžních výstav mohou zúčastnit jen členové Svazu
českých filatelistů. Ovšem, jak ukázala nedávná výstava v pražském Národním muzeu, mohou být i kvalitní
filatelistické přehlídky jiných organizací, které o výstavní medaile nestojí, neboť sledují zcela jiné, vlastní cíle.
Filatelistická výstava je v dnešních hospodářských podmínkách velmi nákladnou záležitostí. Jak ukázala poslední
léta, opravdu kvalitní celostátní nebo mezinárodní výstavu (nikoli „výstavu dobrodružnou“, jak trefně poznamenal jeden
kolega, který to ale „nechce dát na papír“) je Svaz českých filatelistů schopen uspořádat v roce jen jednu. Naskýtá
se nám tak otázka do debaty – jak se projevuje dnešní pokročilá digitální technologie ve filatelistické výstavnické
praxi? Jak je tomu u nás a jak v evropském měřítku? Jakou máte vlastní představu o nejlepším způsobu vystavování?
Buďte na chvíli filatelistickými prognostiky. Nejsou výstavy v tradiční podobě přežitkem, který může být nahrazen
moderní technikou, která je dnes ve většině domácností? Není tohle cesta k získání nových zájemců o filatelii a o
členství v SČF? Jak se asi zachová – a jak by se měly, podle vašeho názoru, zachovat – světová a evropská
filatelistická organizace, aby přispěly svým dílem k získání nových filatelistů? Půjdou dál zaběhnutou cestou ná-
kladných výstav, nebo také využije nejmodernější technologie?

Vážení přátelé, to je příklad jen jednoho bodu z mnoha, o kterém bychom měli hovořit bez předsudků, bez zá-
těže dosavadních zvyklostí. Přijdete se svou trochou do mlýna?                  Josef Šolc, šéfredaktor INFORMACÍ SČF

Chtělo by se říci (decentně řeče -
no) tam, kde končí záda. A na otáz -
ku jak a kdy k tomu došlo, musíme
pátrat v minulosti, přesně řečeno v
roce 1990. V nastalé euforii po pádu
minulého režimu došlo v bývalém
SČSF k destrukci tehdejší organi -
zační struktury. Pamětníci si jistě vy-
baví, že vrcholným orgánem byl

ústřední výbor, pak krajské výbory a okresní aktivy. 
Nejde mi o oživování duchů z minulosti, ale považuji

za poctivé připustit, že tato řídící linie nebyla zcela zby -
tečná. Závěry z jednání ústředního výboru přenášely
krajské výbory přes okresní aktivy až do klubů, takže
všechny kluby byly touto cestou informovány o proble -
ma tice, kterou právě vrcholné orgány Svazu řešily. Vím,
o čem mluvím, protože sám jsem byl několik let tajem -
níkem okresního aktivu a tím pádem členem pléna kraj-
ského výboru. V těchto okresních aktivech byl za-
stoupen každý klub. Počet členů OA nebyl striktně
stanoven, závisel od počtu klubů, které byly v tom kte -
rém okresu. Okresní aktiv jsem svolával zpravidla po za-
sedání krajského výboru. 

Z uvedeného je jasně patrná vertikální linie řízení a
také to, že bývalý ústřední výbor řídil krajské výbory, kraj-
ské výbory řídily okresní aktivy a okresní aktivy řídily
kluby ve svém okresu. A kluby neměly pocit, že vrcho -
lové vedení svazu život v klubech nezajímá. Toto vše
bylo rozmetáno a kam jsme došli? Přesně tam, kde
jako svaz jsme nyní. Předsednictvo, alespoň co já si pa -
ma tuji, úplně opomíjí soustavnou péči o kluby. Ono
není se čemu divit, když jedno předsednictvo má samo
řídit několik stovek klubů, velkých i těch nejmenších, i
když jejich počet se každoročně snižuje. A k tomu si
samo podřezává už tak chatrnou větev, protože v každé
verzi stanov se neustále zmenšuje počet členů před -
sednictva. To považuji za chybu, podle mého názoru by

mělo předsednictvo mít zástupce z každého regionu. A
ten by měl být v soustavném styku s kluby ve svém
regionu. Můžeme diskutovat o tom, kolik regionů by
mělo být, jestli 10 jako před územní reorganizací, plus
Praha, nebo 14 jako po reorganizaci, plus Praha. Ve sta -
no vách k tomu máme vytvořeny podmínky – paragraf 49
– Regionální sdružení. To ale funguje jen v bývalém vý-
chodočeském kraji. Sdružení řídí několikačlenný výbor
a jednou ročně pořádal (nyní z hlediska všeobecné
situace nelze) setkání klubů. Ale z hlediska stanov není
návaznost Předsednictvo – regionální sdružení. 

Dostali jsme se do situace, kdy část členské základny
je otrávena a znechucena. A navíc, v současné epide mio -
logické situaci zřejmě vůbec není přehled o tom, kolik
členů v klubech, zejména starších, podlehlo ná kaze. V
krajním případě hrozí, že se Svaz zcela rozpadne. 

Možné řešení by možná bylo. Od likvidace bývalých
řídících struktur po roce 1990 šel vývoj dále, jiné jsou i
technické možnosti. V současnosti je k dispozici internet
a už druhým rokem jedná P-SČF takříkajíc virtuálně,
elektronicky. A funguje to. Tak proč do stanov nezakot -
vit zásadu, že každý region bude mít v budoucím před -
sednictvu jednoho zástupce, celé předsednictvo se
bude scházet 1x ročně a ostatní jednání P-SČF budou
vedena technickými pojítky. Zástupci jednotlivých regio -
nů budou mít jako hlavní povinnost řídit kluby ve svém
regionu a pravidelně podávat zprávy o tom, co se v kraji
děje a navrhovat opatření tam, kde to bude skřípat. A k
tomu je třeba jen maličkost: oprostit se od tradičních po-
hledů a způsobu myšlení a nebát se jít do nových forem
řízení Svazu. Vladislav Beneš

předseda revizní komise SČF

Proč je SČF tam, kde je? 
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Poznámka redakce: Předseda RK SČF na klesající
počet členů SČF upozorňuje dlouhodobě. Nejde však
jen o problém našeho svazu - se stejným se potýkají i
další zájmové organizace. Zajímalo by nás, jaký názor
na to máte Vy, členové SČF? Napište nám!
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SČF a výstavy v roce 2021 -2023

Následující seznam zahrnuje mezinárodní výstavy, u
kterých je pravděpodobná účast Svazu českých fila -
telistů. Řada z nich jsou posunuté výstavy z roku 2020
v náhradním termínu. Seznam bude upřesňován pod-
le konkrétního vývoje nákazové situace. 

Výstavy v roce 2021
1) ÖVEBRIA 2021 + MULTILATERALE 2021: Rakou-
ská + mezinárodní výstava s účastí Rakouska, Němec -
ka, Lichtenštejnska, Lucemburska, Slovinska a Švýcar-
ska, s uznáním FEPA, 24. – 26. září 2021 v St. Pöltenu.
Podrobnosti a účast SČF bude upřesněna.
2) BALKANFILA 2021: Mezinárodní výstava balkán-
ských a dalších pozvaných zemí s uznáním FEPA,
29. 9. – 4. 10. 2021 V Bukurešti. Podrobnosti a účast
SČF bude upřesněna.
3) IPEX 2021: Specializovaná světo vá výstava s
patronátem FIP v Cape Townu byla opět odložena - na
neurčito. Původní termín pro podání přihlášek byl 31.
května 2021. Národní komisař SČF V. Vaníček,
email: vit.vanicek@volny.cz
4) NOTOS 2021: Evropská výstava s uznáním FIP a
patronátem FEPA, 19. – 22. listopadu 2021 v Athénách.
Termín pro podání přihlášek je 28. únor 2021. Kongres
FEPA 23. 11. 2021. Národní komisař B. Helm
email: helm.beda1@seznam.cz

Výstavy v roce 2022
1) LONDON 2022 (náhradní termín): Specializovaná
světová výstava WSC s patronátem FIP, 19. – 26. 2.
2022 v Londýně. Národní komisař SČF a člen jury J.
Sedlák, email: sedlak@seznam.cz. Pozorovatel jury
J. Černý
2) HUNFILEX 2022: Specializovaná světová výstava s
patronátem FIP, 31. 3. – 3. 4. 2022 v Budapešti. Termín
podání přihlášek je 30. 6. 2021. Národní komisař J.
Kraus, email: kraus@msv-lbc.cz
3) HELVETIA 2022: Specializovaná světová výstava
WSC s patronátem FIP, 18. – 22. 5. 2022 v Luganu.
Termín podání přihlášek je 15. 7. 2021. Součástí výsta -

vy bude kongres FIP, termín bude upřesněn. Národní
komisař SČF V. Vaníček, email: vit.vanicek@volny.cz
4) CAPEX 22: Světová výstava jedno-rámových expo -
nátů a filatelistické literatury s patronátem FIAF a
uznáním FIP, 9. – 12. 6. 2022 v Torontu. Termín pro po-
dání přihlášek je 1. 11. 2021. Národní komisař SČF B.
Helm, email: helm.beda1@seznam.cz
5) INDONESIA 2022: (náhradní termín) Specializovaná
světová výstava WSC s patronátem FIP, 4. – 9. 8. 2022
v Jakartě. Podrobnosti budou upřesněny. Národní
komisař SČF L. Kunc, email: lubor.kunc@seznam.cz
6) LIBEREC 2022: Specializovaná evropská výstava s
uznáním FIP a patronátem FEPA, 13. – 16. 10. 2022.
Termín pro podání přihlášek je 31. ledna 2022. Národní
komisař SČF Tomáš Pazderník, 
email: tom.pazdernik@seznam.cz

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

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

Ve dnech 31. března až 3. dubna 2022 se v Buda -
pešti pod patronátem FIP a s uznáním FEPA uskuteční
Specializovaná světová výstava známek HUNFILEX
2022. Na výstavě budou soutěžní třídy vícerámových
exponátů: tradiční filatelie, poštovní historie, kolky,
tematická filatelie, otevřená třída, třída mládeže a
třída filatelistické literatury. Účastnit se mohou i
jednorá mové exponáty. Podrobné informace k výstavě
naleznete na webu: www.hunfilex2022.com. Zde je
rovněž zveřejněn IREX výstavy. 

Národním komisařem výstavy byl jmenován Jiří
Kraus, kontakt: kraus@msv-lbc.cz, adresa: Kralická
79/11, 460 07 Liberec 7. Zájemcům o výstavu zašlu při-
hlášku, nebo si ji mohou stáhnout z webových stránek. 

Přihlášky včetně titulního listu exponátu a případně
i synopsi je nutné odevzdat národnímu komisaři (pří-
padně zaslat emailem) nejpozději do 20. 6. 2021. 

Jiří Kraus, národní komisař

Výstava HUNFILEX 2022

Výroční setkání společnosti Kosmos virtuálně

Snad každá doba je spojena s nějakými změnami či
výzvami. Ta současná, jak známo, je dobou korona -
virovou, která se, mimo jiné, postarala i o komplikace
ve spolkovém životě, filatelii nevyjímaje. Vše nasvěd -
čuje tomu, že omezením v setkávání není ještě zdaleka
konec.

Současná situace neumožnila uspořádat tradiční vý-
roční setkání na půdě sekretariátu SČF, proto se vedení
OS Kosmos rozhodlo uspořádat výroční setkání ne-
tradičně, tedy virtuálně. Členové obdrželi motivační
mail s odkazem na možnost stažení aplikace Zoom.
Zajisté si v tuto chvíli řeknete, že to nemohlo dopad -
nout dobře, vždyť přece filatelisté jsou mnohdy dříve
naro zení a moderní techniku a aplikace neovládají. A
možná by vás napadly i jiné důvody, proč by to ne-
mohlo jít. Ovšem realita je jiná – ukázalo se totiž, že
většina čle nů naší OS se nových výzev nebojí! A po
pravdě, ono se to od příznivců kosmonautiky, tedy
oboru přímo nabitého nejnovějšími technickými apli -
kacemi, tak trochu i očekává. S radostí konstatuji, že
dne 24. 2. 2021 proběhlo první virtuální filatelistické se-
tkání OS u nás. A díky účasti bratislavského kolegy
mělo i mezinárodní přesah. Program jednání byl
tradiční, samozřejmě proběhlo i nezbytné hlasování a
diskuze. Tento způsob jednání asi nenahradí osobní
setkání, ale v dnešní době není nezajímavý. Virtuální
spojení totiž využili zejména ti, kteří by do Prahy nikdy
nepřijeli, a měli jsme tak možnost se poprvé vidět, byť
pouze na obrazovce. Další výhodou bylo ušetřené
jízdné i čas na cestě. Tento způsob jednání můžeme
doporučit klubům i společnostem, Zoom je ve světě
filatelie docela populární.

Petr Fencl, místopředseda OS Kosmos
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FIP poštovně-historické semináře

Evropská výstava poštovních známek LIBEREC 2022

Jak už bylo zmíněno v minulých
informacích SČF, ve dnech 13. až
16. října 2022 se v hotelu Babylon
v Liberci bude konat Evropská
výstava poštovních známek a
Polar salon LIBEREC 2022. Do-
volte nám, abychom Vás blíže

informovali o této výstavě a také o novinkách, které s
ní souvisejí. Už nyní můžete navštívit výstavní webové
stránky www.liberec2022.eu.

Základní informace o výstavě
Připravovaná výstava bude největší filatelistickou vý-

stavou v ČR od Světové výstavy PRAGA 2018. Bude
mít rozsah asi 1.200 výstavních ploch, přičemž předpo-
kládáme, že asi 1.000 ploch bude přiděleno nejlepším
evropským exponátům a zbývajících 200 je určeno
pro tzv. Polar salon. 

V jeho rámci budou vystaveny nejlepší exponáty z
celého světa s námětem tzv. Polární filatelie. Už před -
loni na národní výstavě v Liberci pořadatelé umožnili
účast zahraničním vystavovatelům této tematiky a jejich
exponáty u veřejnosti vzbudily velký zájem. Vždyť kdo
by nechtěl vidět dopisy zaslané z Antarktidy počátkem
19. století, nebo dopisy podepsané Amundsenem či R.
F. Scottem. Na webových stránkách výstavy jsou už
nyní zpřístupněny zajímavé články týkající se polární
filatelie.    

Informace pro vystavovatele
Výstavní výbor získal patronát FEPA a zároveň uzná -

ní výstavy od FIP. To znamená, že na výstavě se může

exponát nominovat na světové vý-
stavy. A zároveň, pokud vystavo -
vatel obdrží minimálně 85 bodů,
může svůj exponát rozšířit na 8
rámů.

Na výstavě budou zřízeny ná-
sledující soutěžní třídy vícerámo -
vých exponátů: tradiční filatelie, poštovní historie,
tematická filatelie, otevřená třída, pohled nice, třída
mládeže a dále třída literatury. Vystavit bude možné
i jednorámové exponáty. Výstava bude v několika
směrech experimentální, například umožní vystavit po-
hlednice, což dosud nebylo soutěžně v ČR možné.  

Druhým experimentem, na žádost FEPA, bude mož -
nost rozšířit jednorámové exponáty na dva nebo tři
rámy. Předpokladem však je, že exponát obdrží kvali -
fikaci jako jednorámový a následně bude rozšířen.
Není však možné zúžit pětirámový exponát na dvou, či
třírámový. Hodnocení těchto exponátů je stejné jako u
jednorámových.

Organizační výbor výstavy rád přivítá exponáty z
tematické filatelie a otevřené třídy. Když listujeme vý-
stavními katalogy vytištěnými před 30 a více lety, vidí -
me, že v Československu bylo několik velmi kvalitních
námětových exponátů. Bohužel, v současné době je
patrný úbytek těchto kvalitních exponátů, které jsou
přitažlivé i pro laickou veřejnost. Rádi bychom za-
řazením těchto tříd podpořili sběratele o tento zajímavý
úsek filatelie.

V nejbližších dnech bude na webu výstavy zve -
řejněn IREX výstavy a formulář přihlášky. Ty je třeba
odevzdat do 31. ledna 2022 národnímu komisaři,
kterým je Tomáš Pazderník, Kralická 79/11, 460 07
Liberec VII – Horní Růžodol, tel. +420 603 241 785,
mail: tomas.pazdernik@liberec2022.cz
Informace pro vystavovatele Polární filatelie
Polární exponáty je možné vystavit v rámci Evropské

výstavy známek (pro tyto exponáty budou platit
pravidla včetně hodnocení evropské výstavy a ná-
sledně budou hodnoceny i jurymany Polar salonu),
nebo vystavit pouze v rámci Polar salonu (budou
hodnoceny pouze jeho jurymany).

Informace o ubytování
Pro pohodlí návštěvníků je možné rezervovat si

ubytování přímo v hotelu, kde se bude výstava konat.
Organizační výbor zde dojednal slevu na ubytování,
pokud v rezervačním formuláři uvedete kód STAMP
EXHIBITION. Josef Chudoba

Na podzim roku 2020 uspořádala Poštovně-historická
komise FIP sérii užitečných on-line seminářů o vystavo -
váníí a hodnocení PH exponátů dle FIP kritérií na svě -
tových výstavách. Semináře byly prováděny prostřed -
nictvím platformy Zoom a účastnilo se jich vždy kolem
100 filatelistů z celého světa včetně České republiky.
Přednesené prezentace byly nahrávány a jsou veřejně
dostupné na webu https://www.fippostalhistory.com/
current_news/ .              Lubor Kunc, předseda ČMSPH


