ZPRAVODAJ SVAZU ČESKÝCH FILATELISTŮ

Číslo 2/2013

Zdar výstavě NITRAFILA 2013
Po nedávné úspěšné výstavě v Jihlavě přichází druhý vrchol naší letošní filatelistické
sezóny – výstava v Nitře. Že je to na Slovensku? Tím lépe. Dvacet let trvalo našim
filatelistickým svazům, než dokázaly uspořádat společné výstavy poštovních známek.
V roce 2011 ve starobylém přemyslovském Vysokém Mýtě, letos v jedné z kolébek
křesťanství ve středu Evropy, v pribinovské Nitře, kterou naši slovenští přátelé
nazývají Matkou slovenských měst. Filatelisté obou zemí tak důstojně oslaví letošní
1150. výročí příchodu patronů Evropy, věrozvěstů sv. Cyrila a sv. Metoděje. Významná
novodobá tradice je založena.
Jak český a slovenský národ, tak i organizovaná filatelie obou zemí má podobnou
historickou zkušenost, posledních sto let soužití v Československé republice dokonce
společnou. Na obou stranách hranice, tvořené horami a řekou Moravou, máme dnes
stejné starosti, radosti i problémy. Vzájemnou výměnou svých zkušeností si je
můžeme pomoci řešit. Nedělí nás žádná jazyková bariéra. Pošty obou států vydávají
známky na světové úrovni, jak ukázaly výsledky prestižních soutěží v posledních
letech. Spolupracují i umělci, tiskárny známek, poštovní muzea. Mnozí sběratelé jsou řádnými členy
filatelistických organizací i na druhé straně hranice. K takovým užitečným, přátelským formám spolupráce jistě
přispěje 1. slovensko – česká výstava poštovních známek NITRAFILA 2013. Po svém skončení se jistě stane
významnou inspirací pro filatelistický tisk, odborné společnosti i jednotlivé vystavovatele a návštěvníky. Již nyní
je třeba poděkovat všem jejím obětavým pořadatelům a organizátorům, spolupracovníkům a sponzorům.
Zdar výstavě NITRAFILA 2013!
Josef Šolc, šéfredaktor INFORMACÍ SČF

Vážení návštevníci výstavy,
tento rok je rokom veľkých výročí nielen pre Slovensko, ale aj pre všetky slovanské národy Európy. Spoločne
s Mestom Nitra oslávime 1150. výročie príchodu vierozvestov sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Matica
slovenská oslávi 150 rokov od svojho založenia, Slovensko 20 rokov od svojho vzniku a rovnako slovenská
známková tvorba v novom štáte.
Zväz slovenských filatelistov v spolupráci so Svazem českých filatelistů usporiada pri tejto príležitosti
1. SLOVENSKO – ČESKÚ FILATELISTICKÚ VÝSTAVU „NITRAFILA 2013“ pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Usporiadateľom tejto výstavy je klub filatelistov 52 – 51 Nitra za spolupráce NSK,
Mesta Nitry, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Slovenskej pošty a. s., Matice slovenskej a jej Domu MS v Nitre, Ponitrianskeho múzea a Divadla Andraja Bagara.
Celých dvadsať rokov trvalo, aby sa v Nitre uskutočnila prvá spoločná výstava českých a slovenských filatelistov.
Nie že by v Nitre českí filatelisti nevystavovali. Boli tu od roku 1998 tri súťažné medzinárodné filatelistické výstavy
typu NITRAFILA, na ktorých vystavovali aj českí filatelisti. Teraz je tu spoločná filatelistická výstava, ktorá nadväzuje na 1. ČESKO – SLOVENSKÚ FILATELISTICKÚ VÝSTAVU uskutočnenú vo Vysokom Mýte v roku 2011.
Tešíme sa na spoluprácu a účasť našich priateľov z Českej republiky v starobylej Nitre, matke slovenských
miest. Nech sú nám všetci vítaní nielen na výstave, ale aj všetkých kultúrnych podujatiach v Nitre.
Ďakujeme všetkým spoluusporiadateľom a podporovateľom za prejavenú priazeň.
Vítajte u nás v Nitre, priatelia.
Miroslav Ňaršík
predseda Zväzu slovenských filatelistov

ÉDITORIAL
Můžete do toho mluvit!

členem předsednictva SČF Josefem Froncem. K tomu
lze jmenovanému jen blahopřát. Jiného známého filatelistu
jsem mezi finálními návrhy nenašel, i když jsem později
slyšel některé vykřikovat, že to či ono by bylo na známce
vhodnější! To ovšem není konstruktivní přístup, to jsou
metody perského trhu (staří Peršané mi odpustí). Takže
každý můžete už dnes usednout, napsat a náležitě zdůvodnit náměty, které možná ozdobí naši známkovou
tvorbu v roce 2015. Nezapomeňte, že konkurence je veliká
a počet vydávaných známek se snižuje (pro rok 2014 jich
bylo schváleno jen 26).
A jsme u dalšího balíku problémů, do kterých můžete
mluvit – soukromé známky. Používám záměrně tohoto
širokého pojmu, který si už podle svého zájmu sami „rozparcelujete“. Fenomén, který přináší doba, kdy v krizové
situaci jsou měřítkem dosažené výnosy. Jinak uvažují ti,
kteří jsou za tyto výnosy České poště zodpovědní, a jinak
filatelisté, kterým se boří zaběhnuté tradice a přibývají dosud nepoznané problémy. Známky jako cílená propagace
firem jsou pro solventní podniky atraktivní; první velcí odběratelé je již se zdarem používají. Co s těmito známkami,
jak na ně, sbírat či nesbírat, katalogizovat či nikoli, atd.
Tady je prostor pro širokou výměnu názorů, neboť i sebezkušenější filatelista-jedinec se může mýlit (viz známý postoj redaktora Tribuny filatelistů Ervína Hirsche k aršíkům
Kde domov můj?). Posílejte své názory do 20. srpna, kdy
bude uzávěrka INFORMACÍ SČF č. 3/2013.
Do té doby i předpokládáme, že Výstavní komise SČF
podrobně vyhodnotí konkrétní přínos výstavy OSTROPA
2013 Jihlava, k informovanosti a poučení všech členů
SČF, což v našem zpravodaji neprodleně uveřejníme.
A ještě poznámka: navrhl jsem poslednímu předsednictvu doplnit naši redakční radu o předsedu Komise mládeže
SČF Zdeňka Töpfera, a o navrácení Petra Fencla, neboť je
třeba myslet průběžně na přípravu nástupců. Předsednictvo jednomyslně souhlasilo.
Josef Šolc, šéfredaktor INFORMACÍ SČF
(jos.solc@email.cz)

Co „můžete“, musíte do toho mluvit, pokud to s naší filatelií myslíte dobře! Pocit, že do některých věcí v naší organizované filatelii nebo ve známkové tvorbě nemůže člen
SČF zasáhnout, už dávno neplatí. Naopak, je třeba, aby
se na našem sekretariátě v Opletalově ulici scházelo co
nejvíce nových a podnětných myšlenek, námětů a nápadů. Je třeba s tímto přístupem začít hned dnes.
Už v našich INFORMACÍCH SČF č.4/2012 jste na str. 2
četli v usnesení předsednictva SČF výzvu k podávání připomínek a návrhů ke stanovám SČF. Vlastně ne výzvu, ale
dokonce úkol pro každého člena, který by měl splnit do 31.
října 2013. Všichni tedy máme možnost se ke stanovám vyjádřit. Svět okolo nás se mění, mění se i podmínky pro práci
a pro zábavu. Tomu se musíme přizpůsobovat i v naší
spolkové činnosti. Přístup i k nejvyšším svazovým funkcím
bude třeba zdemokratizovat, umožnit k nim přístup
každému upřímnému zájemci, kterého doporučí klub,
společnost nebo sekce, neomezovat volbu předchozími
funkcemi, atd. Dát volné pole iniciativám z klubů, zainteresovat mladé, v klubech osvědčené funkcionáře. Nebo
délka volebního období – telefonujete, že „pětiletka“ je
poplatná minulosti, že stačí čtyřleté období, atd., atd. To
bez široké diskuse nepůjde. Netelefonujte, ale napište na
sekretariát, případně do INFORMACÍ SČF. Námětů na
změnu stanov, na vzájemnou spolupráci klubů, sekretariátu
a předsednictva se najde mnoho. V současné době se
shromažďují u předsedy W. Müllera.
Česká známková tvorba byla vždy na prvním místě zájmu každého našeho filatelisty. I zde máte možnost přijít se
svou troškou do mlýna. Napište, jaké náměty pro české
známky roku 2015 navrhujete (plán na rok 2014 je již
schválen, pošta pracuje s dvouletým předstihem). Spolehněte se, že návrh bude projednán v komisi pro emisní
tvorbu Ministerstva průmyslu a obchodu, a že o tom dostanete od nás zprávu. Pro rok 2014 postoupil až do finále
námět známky s architektonickým motivem, navržený

1. slovensko-česká výstava poštovních známek NITRAFILA 2013
Pokud se chystáte navštívit tuto výstavu, je nejvyšší čas si výlet do Nitry
naplánovat; termín konání se nezadržitelně blíží. Samotná výstava je
pro veřejnost otevřena od 4. do 6.
července 2013, má však také bohatý
doprovodný program, takže je třeba zvážit každou
minutu, strávenou v Nitře.
Organizační výbor připravil následující program:
3. 7. 2013 středa
16 hod.
Zahájení výstavy v Divadle A. Bagara
(na pozvánky)
18 hod.
Slavnostní setkání (na pozvánky)
4.7.2013 čtvrtek
10 hod.
Zahájení výstavy pro veřejnost
10 – 18
Výstava otevřena pro veřejnost
5.7.2013 pátek
9 hod.
Přednášky v Ponitrianskom múzeu v Nitře
10 – 18
Výstava otevřena pro veřejnost
6.7.2013 sobota
9 hod.
Filatelistický výstup na Zobor
10 – 18
Výstava otevřena pro veřejnost
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14 hod.
Zájezd do Topoľčianok
18 hod.
Slavnostní ukončení výstavy
7.7.2013 neděle
8 hod.
Demontáž filatelistických exponátů a výstavního zařízení
9 hod.
Otevření filatelistické burzy
12 hod.
Odevzdání filatelistických exponátů národním komisařům
14 hod.
Odvoz výstavního zařízení Nitra – Soblahov - Nitra
Výstavní jury určí den a hodinu hodnocení filatelistických exponátů a setkání s vystavovateli.
Na výstavu bylo přijato celkem 25 soutěžních exponátů z České republiky. Je potěšující, že vystavovatelé
z ČR mají zájem o účast na této výstavě. Rovněž potěšila různorodost přihlášených exponátů – budou soutěžit v sedmi soutěžních třídách.
Přeji všem účastníkům mnoho úspěchů při reprezentaci SČF na této výstavě a všem návštěvníkům
mnoho příjemných zážitků.
David Schiller,
národní komisař výstavy
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Usnesení 7. schůze předsednictva SČF,
konané v sobotu 7. 4. 2013 v Domě filatelie – Klimentská 6, Praha 1
Řízení schůze: Ing. Walter Müller

Předsednictvo SČF projednalo a schválilo:
1. zprávu předsedy revizní komise SČF;
2. rozpočet SČF na rok 2013 (platné znění je přílohou tohoto Usnesení);
3. v souvislosti se stěhováním sekretariátu skartaci dříve
již zrušené členské kartotéky uložené u ing. Běloubka;
4. novelizovaný Výstavní řád SČF (platné znění je přílohou tohoto Usnesení);
5. vyznamenání členů SČF podle doporučení Výkonného výboru (jejich seznam je přílohou tohoto Usnesení);
6. doplnění redakční rady Informací SČF o P. Fencla a Z.
Töpfera.

prodávajícího bude vybírat 15 % a od kupujícího 10 %
z dosažené ceny u prodané položky;
2. pro předlohu prémie pro členy SČF za rok 2013 bude
použita rytina aršíku Kupka (se známkami Pof. č. 748
a 749); jako druhou prémii členové opět obdrží
pozvánku na Den české filatelie do Poštovního muzea;
oba tisky budou k dispozici před veletrhem Sběratel
2013.
Předsednictvo SČF ukládá:
1. tajemníkovi SČF vystavit objednávky na tisk obou
prémií pro členy a dohodnout s Klubem Filatelie
přípravu pozvánky do Poštovního muzea tak, aby obě
prémie byly k dispozici před veletrhem Sběratel;
2. předsedovi SČF podepsat dohody o provedení práce
s pracovníky sekretariátu SČF, s platností do konce
roku 2013, v souladu s návrhem pracovní skupiny PSČF pro sestavení rozpočtu SČF na rok 2013.
Předsednictvo SČF doporučuje:
1. Komisi znalců SČF a SSČSZ SČF uskutečnit společné
jednání s cílem vytvořit doporučení pro specializovanou katalogizaci českých známek a celin.
Předsednictvo SČF jmenuje:
1. D. Kopřivu znalcem pro obor Rakousko a poradcem
pro obor klasická vydání Evropy;
2. P. Folprechta znalcem pro obor ČSR I, se specializací na emisi Hradčany.
Předsednictvo SČF vyzývá:
1. ZOJ i členy SČF, aby v souvislosti s přípravou příští valné hromady sekretariátu SČF předložili své podněty k
případné změně stanov – termín do 31. října 2013.

Předsednictvo SČF rozhodlo:
1. od příští Písemné nabídkové soutěže SČF se od

Příští zasedání P-SČF se uskuteční 2. listopadu 2013 od
9,30 hod v jídelně Domu filatelie, Klimentská 6, Praha 1.

Návrhová komise: J. Cacka, V. Münzberger, J. Šolc
Ověřovatelé zápisu: W. Müller, F. Beneš
Předsednictvo SČF projednalo a vzalo na vědomí:
1. zprávy předsedy SČF, obou místopředsedů SČF a
tajemníka SČF;
2. informaci tajemníka SČF o přípravě stěhování sekretariátu SČF;
3. informaci P. Fencla o proběhlé regionální výstavě ve
Vysokém Mýtě;
4. informaci M. Musila o přípravách mezinárodní výstavy
OSTROPA 2013 v Jihlavě;
5. informaci předsedy Komise znalců SČF F. Beneše, že
SČF je nadále znaleckým ústavem ve smyslu zákona
o znalcích a tlumočnících, a je nyní zapsán v příloze č.
1 seznamu znaleckých ústavů vedeného ministerstvem spravedlnosti ČR.

Udělení svazových vyznamenání zasloužilým členům a spolupracovníkům SČF
Čestné uznání SČF Za zásluhy o rozvoj filatelie
Michael Adler, emeritní president Bund Deutscher Philatelisten (BDPh),
Henryk Monkos, Polski Zwiazek Filatelistow, Zarzad
Glowny,
Csaba Kornél Tóth, National Federation of Hungarian
Philatelists,
Miroslav Ňaršík, Zväz slovenských filatelistov,
Mladen Vilfan, Croatian Philatelic Federation,
Anton Tettinek, Verband‚ Österreichischer PhilatelistenVereine,
Dieter Hartig, Bund Deutscher Philatelisten (BDPh),
Jørgen Jørgensen, Federation of European Philatelic
Associations (FEPA),

Pavel Švejnar, KF 00-123 Praha,
Jaroslav Luňák, KF 05-23 Chlumec n/C,
Karel Uhlíř, KF 05-27 Lanškroun,
Vladimír Chládek, KF 05-70 Žamberk,
Milan Habrnal, KF 07-12 Frýdek-Místek,
Jiří Olšar, KF 07-23 Ostrava,
Členové Klubu polské známky: Emil Karzelek, Karol
Micza, Janusz Manterys, Kazimierz Wenglorz, Jaroslav Tereško, Ota Šrubař, Josef Jindřišák, Svatopluk Petr, Teodor Wilczek.
Čestné uznání SČF II. stupeň
Členové KF 00-15 Praha: Vladimír Čermák, Antonín
Dostálek, Jiří Maier, Jan Všetečka,
Zdeněk Stupal, KF 07- 03 Krnov,
Karel Malý, KF 07-12 Frýdek-Místek,
Členové KF 07-16 Opava: Dalibor Melecký, Jiří Král,
Pavel Sollich, Ladislav Závodník.

Klub filatelistů sběratelů specializovaných oborů
KF 00-15 Praha,
Jiří Kratochvíl, Pravoslav Kukačka, KF 00-15 Praha,
Jaroslav Štěpán, KF 06-10 Žďár n/S
Zdeněk Závěšický, KF 07-03 Krnov
Jiří Král, Bernard Miczka, Klub polské známky
Bohumil Tomek, KF 04-11 Děčín

Čestné uznání SČF III. stupeň
Jiří Marko, KF 00-15 Praha,
Členové KF 05-27 Lanškroun: Jaroslav Karlík, Bohuslav
Kuřík,,
Pavel Dvořák, KF 05-78 Svitavy,
Členové KF 07-16 Opava: Vlastimil Kočvara, Oldřich
Krejcar, Bedřich Trampota, František Zahraj

Čestné uznání SČF I. stupeň
Ladislav Čechák, KF 00-15 Praha,
Ladislav Ondruška, KF 00-65 Praha,
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NOVELIZACE SMĚRNICE SČF

Novelizovaný Výstavní řád SČF vstoupil v platnost
požadavky sousedních filatelistických svazů, což zjednoduší výběr exponátů na bilaterální výstavy.
Bod 12.3.4: Citace: „Nejvyšší získaná kvalifikace exponátu dospělého vystavovatele z výstav pořádaných SČF, na
základě mezinárodních dohod SČF, případně pod patronátem FIP/FEPA platí po dobu 10 let. U exponátu mládeže
platí získaná kvalifikace po dobu 3 let od jejího získání.“
Tím byla stanovena jednotná doba pro uznání získané
kvalifikace z výstav všech kategorií.
Bod 12.5.2: Protože byla zrušena samostatná třída
jednorámových exponátů, bylo ustanovení čl. 12 rozšířeno
o rozsah jednorámových exponátů.
Citace: „Rozvinutý úzký objekt, zpracovaný ve své úplnosti, může být prezentován na ploše 16 listů formátu A 4
(1 m2), s výjimkou třídy mládeže, otevřené filatelie a filatelistické literatury, ve formě tzv. jednorámového exponátu.“
Bod 12.6: Nově je formulováno zacházení s exponáty,
nyní je v souladu s výstavními řády sousedních filatelistických svazů.
12.6.1: OV musí zacházet s dodanými exponáty s
maximální péčí. Je povinen vynaložit maximální úsilí na
bezpečné uložení a odpovídající zabezpečení exponátů. Je
povinen okamžitě odstranit rizika, která hrozí exponátům
(např. sluneční záření, vliv teploty a vlhkosti, škody způsobené poškozenými rámy ap.). V případě poškození poskytne vystavovateli součinnost.
12.6.2: OV není povinen uzavřít pojistnou smlouvu na dodané exponáty a neodpovídá za jejich ztrátu nebo poškození. Veškeré náklady na pojištění svého exponátu
nese vystavovatel. Tato skutečnost musí být uvedena ve výstavních propozicích.

Na svém jarním zasedání schválilo předsednictvo Svazu
českých filatelistů nové znění Výstavního řádu, který nabyl
účinnosti dnem 1. června 2013. Jde o důležitý materiál,
který upravuje pravidla pro pořádání soutěžních filatelistických výstav a účasti na nich. Vychází přitom z řádu
předchozího, v němž došlo k několika změnám a upřesněním. Platné znění Výstavního řádu SČF je zveřejněno na
webových stránkách SČF (www.informace-scf.cz), v tištěných Informacích SČF se seznámíme s nejdůležitějšími
změnami v jeho znění.
Článek 3:
Změna názvu kategorií – Citace: 3.1: Výstavy se dělí na
výstavy 3., 2., 1. stupně a na mezinárodní výstavy pod
patronátem FIP/FEPA.
Z původního pojmenování – výstavy premiéra, regionální, národní – zaznamenal při projednávání kategorie výstavy s orgány místní samosprávy největší problémy název
regionální. Regionální výstavy byly pojímány jako výstavy
podřadné, místního významu, týkající se malého okruhu
zájemců, a nikdo je nechtěl organizovat, natož podporovat.
Článek 4:
Byla zrušena samostatná výstavní třída jednorámových
exponátů. Jednorámové exponáty budou vystavovány v
těch soutěžních třídách, podle jejichž kritérií jsou/byly
budovány.
Výhody: Zjednoduší se instalace exponátů na výstavách; v dané výstavní třídě vyplní ta místa, kam se klasický
exponát nevejde a musel by být instalován tak říkajíc „za
roh“. Při vlastním hodnocení se zlepší možnost lépe posoudit kvalitu všech vystavených exponátů v dané soutěžní
třídě, navíc i definice, zda jde skutečně o jednorámový
exponát.
Je třeba zdůraznit, že jednorámové exponáty nelze budovat ve třídě mládeže, otevřené filatelie a filatelistické
literatury. Toto opatření je v souladu s výstavními řády
sousedních filatelistických svazů a FIP.

Článek 15:
Bod 15.2: Pro hodnocení exponátů otevřené třídy byla
doplněna základní kritéria hodnocení:
maximální počet
přidělených bodů
pro kritérium celkem
zpracování a filatelistický význam
30
filatelistické a odborné znalosti
35
otevřená filatelie
a osobní výzkum
100
stav a vzácnost materiálu
30
prezentace
5
výstavní třída

Článek 6:
Body 6.1 – 6.3: Byly zjednodušeny podmínky pro schvalování výstav zjednodušením administrace při podávání záměru pro její schválení a zjednodušení názvu výstavy.
Článek 9:
Původně uvažovaný centrální tisk přihlášek exponátů na
výstavu, jejich uskladnění na sekretariátu SČF a jejich
distribuce podle požadavků organizačních výboru výstav
se neosvědčily. Proto byl výstavní řád doplněn o vzor přihlášky exponátu na výstavu (čl. 9.3).
Bod 9.2: Pro vystavování filatelistické literatury v soutěži
byla zrušena možnost vystavovat výstřižky z denního tisku
a časopisů, přepisy vystoupení v rozhlasu, televizi i proslovených přednášek a audiovizuální prostředky (film,
diarámečky, videokazety).

Jsou v souladu se směrnicí FIP pro hodnocení těchto
exponátu.
Bod 15.3: Byla zavedena bodová penalizace pro jednorámové exponáty, které byly vybudovány v rozporu se
svou definicí.
Citace: „Soutěžní jednorámové exponáty, vytvořené s
nesprávně zvoleným záměrem nebo vyčleněné z původního pětirámového exponátu, podléhají penalizaci. Jejich
výsledné hodnocení nemusí dosáhnout kvalifikaci pro vyšší
kategorii soutěžní výstavy.“
Článek 16:
Bod 16.2: Citace: „Jednorámovým exponátům se na výstavách všech kategorií uděluje pouze diplom na medaili
s výslovným označením ´jednorámový exponát´.
Exponátům otevřené filatelie se na výstavách všech
kategorií uděluje pouze diplom na medaili.“
Toto ustanovení je v souladu se směrnicí FIP.
Walter Müller

Článek 10:
Bod 10.7: Byla zakotvena povinnost organizačního výboru fyzicky vystavit exponáty filatelistické literatury, nikoli
jen základní bibliografické údaje o nich.
Článek 12:
Bod 12.1: Kvalifikační požadavky pro přijetí exponátů
do soutěže byly pro výstavy všech kategorií sjednoceny s
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MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Zahraniční hosté v Jihlavě na výstavě OSTROPA 2013
Svaz českých filatelistů na závěr česko–německé výstavy OSTROPA 2013 pozval do Jihlavy představitele
národních filatelistických svazů, se kterými uzavřel dohodu o vzájemné spolupráci, představitele Federace
evropských filatelistických asociací (FEPA) a pracovní
skupiny Tschechoslowakei z Německa.
Setkání se ve dnech 26. – 27. 4. 2013 zúčastnili předseda FEPA Jørgen Jergensen, obchodní ředitel
Günther Korn a člen předsednictva Theodor–Herbert
Kroog za Svaz německých filatelistů, prezident Henryk
Monkos a viceprezident Marek Zbierski za Polský svaz
filatelistů, místopředseda Miroslav Bachratý za Svaz
slovenských filatelistů, předseda ArGe Tschechoslowakei Hartmut Liebermann, Walter Müller a Vít
Vaníček za SČF.
V páteční podvečer si účastníci setkání prohlédli
pivovar Ježek v Jihlavě, v sobotu dopoledne vlastní výstavu a odpoledne se zúčastnili palmáre. Po slavnostním obědě byla 27. 4. podepsána nová dohoda o
spolupráci mezi Svazem českých filatelistů a Polským
svazem filatelistů, a na palmáre byla výše uvedeným
funkcionářům předána čestná uznání za dosavadní
spolupráci se SČF.

Zleva Jørgen Jergensen, Henryk Monkos, Vít Vaníček,
Theodor–Herbert Kroog a Walter Müller.

Oba večery využili představitelé filatelistických svazů
k bilaterálním i multilaterálním rozhovorům, týkajících
se zejména přípravy oslav 100. výročí vzniku Československé republiky a vydání první československé
známky, Světové výstavy poštovních známek PRAGA
2018, možností organizování bilaterálních výstav,
předávání zkušeností z národních výstav a výchovy
jurymanů.
Walter Müller

MALÁ VÝSTAVA POŠTOVNÍ HISTORIE

Pozvání na výstavu do Letohradu
vztahem k Letohradu. S Václavem Moravcem se shodli
na tom, že pošta, fara a škola vždy patřily a patří dodnes k nejvýznamnějším budovám ve městě. Jako reprezentant SČF jsem vystoupil se zdravicí, ve které
jsem vyzdvihl význam právě takovýchto výstav, které
propagují organizovanou filatelii. Závěrečné slovo při
vernisáži patřilo starostovi města Petru Fialovi. Autor výstavy poté ve výstavním sále zámku seznámil návštěvníky s její strukturou a představil zajímavé exponáty.
A co je možné si prohlédnout? Na výstavě jsou vystaveny poštovně historické dokumenty vztahující se k
historii pošty v Letohradu, který vznikl v roce 1950 sloučením čtyř samostatných obcí – Kyšperku, Orlice, Kunčic a Rotneka, jejichž historie sahá hluboko do
středověku. Vystaven je výběr asi 250 listů (ze sbírky
čítající více než 800 listů!) mapující historii pošty, jednotlivá období s názvy pošt Kyšperk – Orličné – Letohrad,
bohatě je zastoupena vlaková pošta. Výstavu vhodně
doplňují trojrozměrné exponáty Poštovního muzea, jako
například figurína poštmistra, razítka, váhy a další
historické předměty. Jako zpestření je umístěno několik
modelů starých lokomotiv a fotografie ze staré pošty.
Návštěvu výstavy vřele doporučuji všem, zejména
však filatelistům se zájmem o poštovní historii. Malebné
historické město Letohrad, východisko mnoha tras do
neporušené přírody Orlických hor, se těší na Vaši návštěvu.
Výstava v přízemí zámku trvá do 15. června a je otevřena po-pá 14-18, so 9-18, ne 14-18 hodin. P. Fencl

Poštovní historik Vladimír Chládek.

Účastnil jsem se slavnostní vernisáže výstavy známého sběratele a poštovního historika Vladimíra Chládka
u příležitosti 150. výročí zřízení pošty v Kyšperku, nyní
Letohradě. Věřím, že následující řádky budou inspirací
k návštěvě výstavy.
Vernisáž výstavy zahájil krátkou úvahou známý
moderátor a rodák z Letohradu Václav Moravec. Také
jako pedagog Fakulty sociálních věd UK vyzdvihl význam psaného projevu ve formě listovní korespondence ve vztahu k dnešní nepsané „neosobní“ komunikaci. Poté vystoupil se svým projevem ředitel Poštovního muzea Praha Jan Galuška, který ocenil dlouhodobou badatelskou činnost Vladimíra Chládka a vysvětlil historii zajímavých poštovních exponátů se
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JINÉ SBĚRATELSKÉ OBORY A FILATELIE

Hokejové karty jako inspirace?
V posledních letech se hodně mluví o ubývání členů Svazu českých filatelistů. Ze zahraničních zkušeností
vyplývá, že stojí za to zkoušet oslovit lidi v produktivním věku, nebo čerstvé důchodce. Mládež se nám tak
trochu vytrácí ze zřetele, a já si myslím, že je to škoda. Proto jsem se rozhodl přiblížit čtenářům jiný sběratelský obor, který s úbytkem příznivců rozhodně nezápasí – a přitom je filatelii v mnohém podobný. Jde o
sbírání hokejových karet, které má své věrné příznivce prakticky po celém světě – a samozřejmě i u nás.
V USA je tak populární, že se dokonce hokejové karty dostaly jako námět na známky, i když zatím jen
personalizované, tedy ty, které si zákazníci pošty mohou sami vytisknout na svém počítači.

MICHAL BRZÁK

Já bych ale chtěl upozornit na směr, který tolik znám
není – už proto, že možná dosud ani neexistují předměty (tedy zejména známky s tímto námětem), které
by se v jeho rámci daly sbírat. Mám na mysli hokejové
karty (někdo je označuje jako hokejové kartičky),
jejichž sbírání má ve světě tradici dlouhou vlastně už
rovné století. Podívejme se proto na tuto disciplínu
podrobněji. Do roku 1989 byla u nás známa jen několika desítkám fajnšmekrů, po roce 1990 se však začala
šířit jako lavina. Napomohlo tomu několik faktorů. Mezi
nejdůležitější patří legální a úspěšné odchody našich
mladých hokejistů do NHL, několikátý „druhý dech“ vydavatelů hokejových kartiček v USA a Kanadě, a přirozený sběratelský zájem zdejších školáků, které přitom nepřitáhly dědečkovy odznaky a známky, ani tátovi
Donaldi a Indiáni. Kluci objevili své hrdiny – Jágra,
Ručinského, Haška… Je to ale rozdíl, prohlížet si své
idoly ne na stránkách časopisu Stadion a deníku Sport,
ale na pěkných, pevných barevných kartičkách, kde je
z jedné strany vyobrazen hokejista v akci v dresu NHL
a z druhé je vypsáno jeho curriculum vitae, počínaje
rodištěm a počtem trestných minut v sezóně konče.
Už kolem roku 1992 byl u trafiky na pražské Národní
třídě, hned u východu z metra, k vidění neobvyklý
hlouček dětí i odrostlejších teenagerů. Byl tu totiž největší výběr balíčků s kartičkami hokejistů. Jejich ceny
se pohybovaly od desetikoruny po podstatně vyšší
částky. Nabídkou a poptávkou se tu tvořila hodnota
jednotlivých karet a porovnávalo se jejich provedení
podle jednotlivých výrobců. Od levnějších sérií Score
a Pro Set, přes Parkhurst, po solidní Upper Deck a
velmi módní Ultra Fleer. Časem zde byl v trafice k
mání i časopis Beckett, který vždy obsahoval ceník
karet včetně těch nejnovějších, a tím bylo zaděláno na
jejich opravdové sbírání se vším všudy. Rozběhly se

Tematické sběratelství je tradičně oblíbenou součástí
filatelie. Patří do něj i sbírání známek s náměty jiných
sběratelských oborů. To je běžné například ve spojení
s numismatikou (určitě jste už viděli známky s vyobrazenými mincemi, takové ostatně vyšly už i u nás),
s grafikou (i grafické listy mají své věrné sběratele), s
modely autíček či auty skutečnými (ta skutečná si
samozřejmě může dovolit sbírat jen málokdo), chladnými či palnými zbraněmi, historickými telefony a
dalšími a dalšími předměty, u nichž vás třeba na první
pohled ani nenapadne, že mohou být předmětem zájmu sběratelů.
Jednotlivá témata lze navíc samozřejmě kombinovat
– například mapy na známkách, ovšem pouze ty zahrnující i určité moře či oceán, mince s náměty z
olympiád, grafiky s loveckými náměty, bankovky s
heraldickými zvířaty a podobně. Tohle všechno přináší nepřeberné možnosti rozvoje sbírky, při jejíž
tvorbě nejde o pouhé „skládání puzzle“ podle katalogu
(nic proti němu), ale o skutečné dílo, do nějž je třeba
vložit invenci a studium, což nás obohacuje o nové a
leckdy netušené poznatky. Samozřejmě to nemusí vyhovovat každému, ale pokud si rádi děláte věci po
svém, může být pro vás tenhle způsob sbírání to pravé.
Ale abychom se vrátili ke sportovnímu sběratelství.
Tohle téma má v naší filatelii velkou tradici, vždyť už
několik let po vzniku republiky vyšly dvě série se
sportovními přítisky (Olympijský kongres a Všesokolský slet), a ještě starší je razítko ze sokolského sletu ve
Znojmě 1919, které je dokonce považováno za první
československé příležitostné razítko
vůbec! V následujícím bezmála
století (ano, ano,
letos to bude už 95
let od vydání prvních čs. známek!)
vyšly desítky a spíše
stovky známek, celin, poštovních nálepek a razítek, které
tak či onak souvisejí
se sportem. To
všechno je dobře
známo, popsáno a
katalogizováno.
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tedy už jen důležitý dodatek: Cenu karty kromě obliby
hráče a katalogové ceny ovlivňuje i její kvalita, resp.
neopotřebovanost. Zde je to velmi podobné s filatelií
či sbíráním telefonních karet. Naštěstí – hokejové karty
nemají lep ani zoubkování! I ony však mají čtyři rohy,
a na jejich neopotřebovanost se soustředí první pohled každého sběratele, Teprve poté na centrování
kartičky a kvalitu tisku. Kvalita je označována stupnicí
1 – 10, ale o tom případně někdy jindy.
Hokejové karty nemají svého legendárního Modrého
Mauritia. Snad karty z roku 1911 s vyobrazením Arta
Rosse a George Veziny by se podobnému označení
mohly přiblížit. Velké obliby, obrazně srovnatelné s
našimi Košickými velkými kříži, dosahuje rookie karta
Wayne Gretzkyho ze sezóny 1979/80. Přimhouříte-li
oko nad malým defektem v růžku, s trochou štěstí ji
pořídíte za několik set dolarů. V prvotřídní jakosti „10“
(Pristine) však byla v roce 2004 prodána na aukci za do
té doby rekordních 80 tisíc USD! (Což už ji řadí do
cenové kategorie našeho doplatního chybotisku 50/50
h.) Zdá se vám to hodně? Buďte rádi, že nesbíráte
dresy hokejistů! Ten, ve kterém Paul Henderson vstřelil
v Lužnikách rozhodující gól Série století 1972, byl vydražen za rovný milion. Korun? Ale jděte – starých
dobrých dolarů!
A proč o tom všem píšu do filatelistického časopisu?
Jako inspiraci pro ty, kdo se dosud marně snaží přitáhnout své potomky či vnuky ke sbírání známek. Nedali by se pro začátek nalákat alespoň na hokejové
karty? Ty běžné se dají na internetu koupit i za korunu,
a to zase není taková investice! Pokud se zachytí
drápkem, kujte železo, dokud je žhavé, a připojte ke
kartám známky s hokejovými náměty. Kdo říká, že by
nemohly být ve společném zásobníku? Už to by byl
slušný úspěch, na který je potom o hodně snadnější
navazovat. A odtud už je jen krůček ke členství v SČF.
A na závěr, jak se sluší, se vraťme k tématu zmíněnému v úvodu. Hokejové karty se
u nás zatím neřadí k předmětům
sběratelského zájmu, kterým se
dostalo té cti, že byly zpodobněny
na poštovních známkách. V cizině
je to možná jinak, protože pochybuji, že by si tak oblíbené téma
nechala ujít některá z agentur zajišťujících emisní činnost pro
státečky doplňující si rozpočet z
kapes filatelistů. Nový produkt České pošty – vlastní známky, však
přináší možnost, že se hokejové
karty dostanou na poštovní známky dříve či později i u nás. Je
dobré o tom vědět a být na takovou možnost připraven. Pak by se
totiž kruh uzavřel a po téhle
spojnici by se adeptům sběratelství mnohem snadněji přecházelo
od hokejových karet k filatelii!
Poznámka autora: Za pomoc s
přípravou článku děkuji znalci F.
Benešovi.

burzy hokejových karet, vznikaly specializované
webové stránky, nový sběratelský obor u nás byl prostě na světě.
V České republice dostoupila obliba sbírání hokejových karet vrcholu po úspěšné olympiádě v
Naganu 1998 a následných úspěších našich hokejistů
na mistrovstvích světa. V roce 1994 začaly vycházet
karty hráčů naší hokejové extraligy. Šikovní obchodníci
na náš trh dodali podrobné katalogy hokejových karet
Beckett (USA) a Carlton (Kanada), podobné rozšířeným katalogům známek, alba a obaly na jednotlivé
kartičky a další nezbytnosti pro opravdové sběratele.
Maminky, babičky a starší sestry tuto zálibu klukům
tolerovaly, dědové a otcové ji s chutí podporovali - a
už to jelo.
V čem vlastně tkví obliba tohoto sběratelského
oboru? To je případná otázka v době, kdy naše děti zajímá všechno možné, jen ne sbírání. Snad bych přirovnal tyto sběratele k námětovým filatelistům.
Hokejové karty totiž můžete sbírat mnoha způsoby. Zaměříte se třeba na jednoho jediného hokejistu a sbíráte
kartičky pouze s ním. Sbíráte pouze reprezentanty či
hráče jednoho týmu v NHL. Sbírat lze pouze Čechy či
rodáky a reprezentanty určité země. Brankáře,
„bitkaře“ či hráče, kteří používají výhradně dřevěnou
hokejku. Ti z nás, pro které mají půvab pouze kompletní série všech karet určité firmy, vydaných v jednom
roce, patří k menšině. Daleko oblíbenější je sbírání
„nováčkovských“ karet (rookie card), podepsaných
karet, karet s kouskem dresu hráče (jersey card) a
různých dalších specializací.
Pro úplnost zmiňme, že první opravdová hokejová
karta byla vydána v Kanadě v roce 1911, první českoslovenští hokejisté se objevili na kartičkách v roce
1934, další vlna zájmu o sbírání byla odstartována v
roce 1951/52 firmou Parkhurst (rookie karty: Gordie
Howe, Maurice Richard, Jacques Plante a další). Mezi
další důležité mezníky v dějinách
hokejových karet patří sezony
1990/91, kdy na trh vstoupila
firma Upper Deck, 1994/95 –
první podepsané karty v balíčcích, 1996/97 – takzvaná karta
1/1 (opravdu jedna jediná karta v
tomto provedení a označení, a
proto unikát - jediná na světě), či
karta s vloženým kouskem dresu
hráče (jersey card). V průběhu
času pak nápady výrobců karet
nabírají na síle - do kartiček se dá
vložit i kousek hokejky, puku,
tkaničky od brusle, ba i brankářského betonu! Tyto kartičky se
však blíží spíše hokejovým
suvenýrům, než klasickým
kartám, i když formát si zachovávají – pouze jejich tloušťka
se občas blíží tenčí Tatrance.
Tím jsem snad méně informované čtenáře dostatečně
uvedl do tématu, pro dnešek
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Z KLUBŮ, ODBORNÝCH SPOLEČNOSTÍ A SEKCÍ
byly zcizeny ve Hvězdném městečku až po odbavení.
Proč však v celé hromádce nebyla ani jedna obálka klubu
aerofilatelistů, nýbrž pouze soukromé zásilky, není jasné.
Po jistém váhání jsem nakonec koupil část nabízených
obálek za cenu 1 Euro za kus. Podle adres odesilatelů jde
o celistvosti, které si připravili Míla Sedmidubský, Jaroslav
Medlin, M. Jakubec, Pavel Fiala, Štefan Bránsky, K. Zika,
V. Kučera, Ladislav Antropius, Vojta Růžička a Jaroslav
Procházka. Je pravděpodobné, že někteří z výše uvedených již nejsou mezi námi, neboť dopisy byly odeslány
prakticky před 40 lety. V případě, že některý z výše
uvedených kolegů by měl o svoji původní zásilku zájem,
může mě kontaktovat.
Julius Cacka, člen předsednictva SČF

Zásilky objevené po letech
Při příležitosti desátého výročí kosmického letu J. A.
Gagarina připravili českoslovenští aerofilatelisté v roce
1971 celistvost, která měla být dopravena na trase PrahaMoskva-Bajkonur. Na obálky bylo v Praze otištěno čs. příležitostné razítko k 10. výročí prvního kosmického letu v
černé barvě, obdélníkový kašet modré barvy, připomínající
výročí a kašet Aeroflotu v červené barvě a v českém
jazyce. Na levé straně obálky pak byla odpovídající ilustrace. Kromě těchto obálek měli aerofilatelisté možnost
připravit vlastní zásilky, což řada z nich i udělala. Rovněž
tyto zásilky byly v Praze odbaveny stejným způsobem,
jako celistvosti klubu aerofilatelistů. Nepodařilo se mi
zjistit, kolik bylo celkem předáno zásilek k přepravě; z
některých pramenů plyne, že jich bylo celkem 1926. Kolik
se jich zpět našim filatelistům vrátilo, nevím, prokazatelné
je pouze, že na Bajkonur nikdy nedorazily. Ty, které se
vrátily zpět, mají příležitostné razítko Hvězdného městečka,
věnované 10. výročí letu J. A. Gagarina. Žádná nemá razítko Bajkonur, což je pochopitelné, neboť razítko Bajkonuru bylo zavedeno až v roce 1975. Vše tedy nasvědčuje tomu, že cesta těchto zásilek z Prahy skončila v
Moskvě, respektive ve Hvězdném městečku.
Při příležitosti mé návštěvy ve Hvězdném městečku se
neutajilo, že jsem filatelista. A tak mi bylo nabídnuto, zda
bych neměl zájem o „české obálky“. K mému velkému
překvapení mi byl předložen balíček právě těch obálek,
které naši aerofilatelisté v roce 1971 odeslali při příležitosti
10. výročí letu Gagarina po trase Praha-Moskva na kosmodrom Bajkonur. V balíčku nebyla jedna jediná obálka
klubu aerofilatelistů, pouze vlastní zásilky, které si filatelisté
na uvedenou akci připravili sami. Je pochopitelné, že na
můj dotaz po původu tohoto balíčku bylo reagováno
značně neurčitě – balíček pochází od manželky jednoho
ze zemřelých filatelistů z Hvězdného městečka, a jak ten
k nim přišel, nikdo neví. Vzhledem k tomu, že všechny
obálky v balíčku byly odbaveny příležitostným razítkem
Hvězdného městečka k 10. výročí letu Gagarina, lze
předpokládat, že tyto zásilky se „zapomněly“, respektive

Změny na poštách v Domažlicích
Od 1. května letošního roku provedla Česká pošta, s.p.,
zásadní změny v poštovním režimu v Domažlicích.
K tomuto datu došlo k uzavření pošty Domažlice 2 v
Masarykově ulici, která stojí poblíž vlakového nádraží.
Pošta se transformuje v novou provozovnu České pošty
Depo Domažlice 70, která bude sídlit v průmyslové zóně
v Cihlářské ulici. Bude zajišťovat hromadné podání pro
smluvní zákazníky. Vzhledem k velké kapacitě nové provozovny bude převzato i doručování balíků pro Staňkov a
Horšovský Týn a doručování denního tisku pro Kdyni a
okolí. Na novém pracovišti bude zaměstnáno 90 lidí, kteří
budou pracovat ve dvousměnném provozu. Většina z nich
přejde z jiných pracovišť, ale vznikne zde i několik nových
pracovních míst. Veřejnost i filatelisté z místního klubu
nyní používají poštu Domažlice 1 poblíž náměstí, a poštu
Domažlice 3 v sídlišti na Kozinově poli.
Bedřich Helm
Filatelistický Slavín. Dne 16. února 2013 zemřel významný sběratel-filatelista a mnohaletý jednatel KF 05-75
Ústí nad Orlicí, pan Jaroslav LIPENSKÝ. Byl členem
našeho klubu nepřetržitě od roku 1961; jako jednatel v
něm působil 34 let. Propagoval filatelii mezi spolupracovníky v zaměstnání i ve svém bydlišti. Čest jeho
památce!
Výbor KF 05-75

Inspirovat se můžeme v dávné i ne tak vzdálené minulosti
V poslední době je ve Svazu filatelistů i v jeho klubech a odborných společnostech hojně diskutováno téma financování
našeho občasnského sdružení. Klesající počet členů se samozřejmě promítá do nižšího objemu členských příspěvků, a
je tedy třeba hledat i jiné zdroje. Ve skutečnosti toto téma není v SČF úplně nové. Potýkali se s ním i naši předchůdci, a
to i před rokem 1989. Poradili si různě, a některé způsoby nám mohou být inspirací i dnes. Například KF 00-65 Apollofila
organizoval přepravu listovních zásilek leteckou poštou, a to zdaleka nejen pro své členy. Památku na to nalezneme v
mnoha sbírkách. Vedle toho tento agilní klub už počátkem osmdesátých let pořádal úspěšné aukce filatelistického
materiálu, a výnos z nich mu umožňoval spolufinancovat např. vydávání filatelistických publikací a zpravodajů, které by
jinak vznikly jen stěží.
Vzpomínkou na jednu takovou dávnou aukci je jedna z jejích položek - pohlednice z Chile odeslaná účastníky
naší výpravy, vícemistry světa ve fotbale
v roce 1962. Její vyobrazení přinášíme
i proto, že se k tehdejšímu šampionátu
nedávno vrátily Česká a Brazilská
pošta, první dopisnicí, druhá soutiskem
dvou známek. Na vyobrazené pohlednici se nám podařilo rozluštit podpisy
několika účastníků: Masopust, Pluskal,
Novák, Kadraba, Adamec, Štibrány,
Šrojf a trenéra Vytlačila. Možná rozpoznáte další?
KF 00-65
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KAM ZA FILATELIÍ - ČERVEN - SRPEN
Rubrika Kam za filatelií má v časopisu Filatelie už více než dvacetiletou tradici. Seznamuje čtenáře především s akcemi
pořádanými Svazem českých filatelistů, resp. jeho jednotlivými kluby, odbornými společnostmi a jejich sekcemi. Je proto přirozené, že nyní, v rámci spolupráce mezi Filatelií a SČF je tato rubrika zkusmo zařazena do jeho Informací.

BURZY
PONDÌLÍ
Praha 9 - Prosek, Jablonecká 322, 1. p.
Liché pondělí (18 – 20 h), mimo prázdnin.

STØEDA
Praha 10 - Strašnice, KF 00-10 Kotva,
KD Barikádníků (15,30 – 18,30 h), mimo
prázdnin.

ČTVRTEK
Trnava, Kalokagatia CVČ, Strelecká 1 (16
– 17,30 h), mimo prázdnin.
Praha 1, Klub českých filatelistů - Aukce
známek zámoří a Evropy. Korunní 18.
Každý 1. a 3. čtvrtek v měs. (od 17 h),
prohlídka materiálů (15,30 h), mimo
prázdnin.

SOBOTA
Brno, 22. 6. - Celostátní burza pošt.
známek a pohlednic. Klub MK, Vlhká 21
(8 - 12 h).
Jihlava, KF 06-40 Vysočina, 27. 7. –
Celostátní setkání sběratelů. Dům kultury, Tolstého 2 (8 – 12 h).
Liberec 13, KF 04-01, sál restaurace U
Košků, Vrchlického 50. Druhá sobota v
měsíci (7 – 10 h).
Ostrava – Vítkovice, KF 07-11, 6leté
gymnázium, U Haldy 18 (zast. Moravská), Hrabůvka (7 - 10 h).
Plzeň, KF 03-13, 15. 6. - Areál SŠD/
SOUD, Karlovarská 99 (8,30 – 10,30 h).
Tábor, KF 02-3, Dům armády, Kyjevská
ul. Každá 4. sobota v měsíci (8 - 11 h),
mimo prázdnin.
Trutnov, KF 05-76, 15. 6. – Městský úřad,
malý sál, Slovanské nám. 165 (8 – 11 h).
Turnov, KF 05-13, 29. 6. – Burza sběratelů poštovních známek, mincí a pohlednic. Kulturní centrum Střelnice Turnov
(8,30 – 11 h).
Zohor, KF 52-32, 15. 6. – Sběratelská
burza, Kulturní dům Zohor, okr. Malacky
(8 – 12 h).

Nová Paka, P - centrum Militký (Velveta).
První neděle v měsíci (7,30 – 10,30 h).
Opava, KF 07-16, Horní náměstí 49, 4.
patro. Výměnná schůzka. Každá neděle
(9 – 11 h).
Praha 10, KČF 00-01 KD Barikádníků,
Saratovská 200/1 (7 – 11,30 h), mimo
prázdnin.
Přerov, Sokolovna, Brabansko 1.
Výměnná schůzka (9 – 10,30 h), mimo
prázdnin.
Teplice, Gymnázium čs. dobrovolců.
První neděle (na oblastní úrovni) a 3.
neděle v měs. (8 – 11 h), mimo prázdnin.
Ústí nad Orlicí, KF 05-75, 18. 8. –
Oblastní sběratelská schůzka všech
sběratelských oborů. Hotel Poprad
(Sport Music klub), salonek, 1. patro,
Smetanova ul. (7,30 – 11 h).
Valašské Meziříčí, KF 07-29, Klub
důchodců, Křižná 250. Setkání
sběratelů všech oborů. Každá první
neděle v měsíci (7 – 10 h), mimo srpna.
Vrchlabí, Gymnázium, hlavní vchod
přízemí, J.A. Komenského 856. Druhá
neděle v měsíci (8 – 11 h).

SETKÁNÍ

Bechyně, KF 02-25, Hotel Jupiter,
Libušina třída (9 – 11,30 h).
Bratislava, jídelna Studentského domova, Dobrovičova 14 (8 – 12 h).
Brno, Kometa Pub, Kounicova 20.
Klubová aukce. Poslední neděle v
měsíci (od 8 h).
Česká Třebová, KF 05-7, 21. 7. Restaurace Kříb (od 7,30 h).
Košice, Spolok košických filatelistov.
Masarykova 17 (8 – 12 h).
Liberec, KF 04-01, zasedací místnost
ČSTV, Jablonecká ul. 88/18, naproti
sokolovně (8,30 – 11 h).
Mladá Boleslav, KF 01-1, Boženy
Němcové 577 (naproti porodnici).
Neděle v sudém týdnu (9 – 11 h).

Banská Bystrica, Dom slovenského misijného hnutia, ul. Skuteckého 4. Druhá
neděle v měsíci (9 – 11 h).
Benešov, KF 01-15, 9. a 23. 6., 7. a 21. 7.,
4. a 18. 8 – Klubovna hotelu Pošta (8,45
– 11,30 h).
Brandýs n. Labem, restaurace Popelka,
Vrábí. Druhé a 4. pondělí v měsíci
(14,30 – 17 h).
Brno, KF A. Muchy, Orlí 30. Členské kolování. Čtvrtek (13 – 14 h), mimo prázdnin.
Brno, Kometa Pub, Kounicova 22.
Výměnná schůzka. Každá neděle (9,30
- 11 h).
Česká Třebová, KF 05-7, restaurace
Javorka. Čtvrtek (17 – 19 h).
Děčín 4, Klub seniorů, Bezručova ul.
Neděle (9 – 10 h).
Domažlice, KF 03-001, Pension Viola
(proti Sokolovně). Pondělí (19 – 21 h).
Dvůr Králové n. L., restaurace U Hlaváčků. Čtvrtek (17,30 - 20 h).
Frýdek – Místek 1, KF 07-12, Klub
důchodců, Sadova 604–6. Každé 2. a 4.
úterý v měsíci (16 - 18 h), mimo prázdnin.
Frýdek – Místek 2, KF 07-09, restaurace
Lidový dům, F. Čejky 450. Čtvrtek (16 18 h).
Frýdlant nad Ostravicí, KF 07-38, ZŠ T.
G. Masaryka, Janáčkova ul. Sudé pátky
(16 – 18 h), mimo prázdnin.
Havířov, KF 07-5, KD L. Janáčka, Dlouhá
tř. Liché pondělí (14 – 16,30 h), mimo
prázdnin.
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NEDĚLE

Havlíčkův Brod, hotel Rozvoj, Smetanovo nám. Druhá středa v měsíci (15,30 –
17 h), mimo srpna.
Hlinsko, KF 05-50, salonek restaurace
Sv. Hubert. První a třetí středa v měsíci
(18 – 19 h).
Hradec Králové, Jídelna Policie, Ulrichovo nám. 810. Neděle (7,30 – 11,30 h).
Hranice na Moravě, restaurace Archa,
Masarykovo nám. Klubová schůzka.
Druhá a 4. neděle v měsíci (9 – 11 h).
Hořovice, KF 01-67, klubovna rybářského svazu, Anýžova ul. Druhý čtvrtek
v měsíci (18 – 20 h) a poslední neděle
v měsíci (9 – 11 h).
Cheb, KF 03-002, Turistické infocentrum,
náměstí krále Jiřího. Neděle (10 – 12 h).
Chomutov 1, restaurace Beethoven
(vchod proti požárnímu útvaru). Sobota (9 – 11 h).
Chotěšov, KF 03-49, 23. 6., 28. 7. – Restaurace Národní dům (13,30 – 15,30 h).
Chrudim, Stará radnice, náměstí.
Poslední pondělí v měsíci (16,30 h), mimo prázdnin.
Jablonec n. Nisou, učebna autoškoly
Hlavatý, Vodní 36. Neděle (9 – 11 h), mimo srpna.
Jeseník, KF 07-06, restaurace Gemer,
nám. Svobody. Neděle (9 – 11 h).
Jihlava, KF 06-40 Vysočina, klubovna KF,
Brněnská 13. Klubové setkání filatelistů.
Liché neděle (9 – 12 h).
Jilemnice, KF 05-041, KD, zasedací
místnost hasičského sboru. Třetí neděle
v měsíci (9 – 11 h), mimo července.
Jindřichův Hradec, nádraží ČD, školicí
místnost. První a 3. neděle v měsíci
(8,30 – 10,30 h).
Karlovy Vary, KF 03-14, ZŠ, Poštovní 19.
První a 3. sobota v měsíci, mimo prázdnin (9 – 11 h).
Kaznějov, KF 03-063, Motorest. Každá
2. a 4. neděle v měsíci (od 14 h).
Kladno, Hlavní pošta, 3. patro. Sobota (8
– 11 h), mimo prázdnin.
Klášterec n. Ohří, KF 04-82, restaurace
Panoráma. Středa (17 – 19 h), mimo
prázdnin.

Ku pon KAM ZA FILATELIÍ
Akce: BURZA/SETK¡NÕ/PÿEDN¡äKA/V›STAVA
Adresa: ..............................................
........................................................

π PRAVIDELN… (OPAKOVAN…) AKCE
Den: ................................................................
Od-do: ...................... Mimo: ..........................
π JEDNOR¡ZOVÃ KONAN… AKCE
Datum: ....................Od-do: ...............
Pozn·mka: ........................................

Kostelec n. O., KF 05-42, hotel Rabštejn,
Palackého n. Výměnná schůzka. První
neděle v měsíci (9 – 11 h).
Kraslice, restaurace U Siváků (pod nádražím vedle SPŠ). První čtvrtek v
měsíci (17 – 20 h), mimo prázdnin.
Krupka, KF 04-68, restaurace U Václava,
Revoluční 16. Každá 2. a 4. neděle v
měsíci (9 – 11 h).
Krnov, Café club Románo, Zám. nám.
19. První a 3. neděle v měsíci (10,30 –
12 h).
Kroměříž, Dům kultury. Každou 1., 2., 3.
neděli v měsíci (9 – 11 h).
Levice, Dům kultury Junior. Druhá a
čtvrtá neděle v měsíci (9 – 12 h).
Litoměřice, KF 04-14, Vrchlického 248.
Liché pondělí (od 17 h).
Litvínov, aula Scholy Humanitas. Sudé
úterý (16 – 17 h), mimo prázdnin.
Lovosice, KF 04-38, Kulturní zařízení
Lovoš, ulice 8. května. Poslední čtvrtek
v měsíci, mimo srpna (16 – 18 h).
Lučenec, KF 53-09, hotel Slovan Lučenec, Železničná 25. Sobota (10 – 12 h).
Malacky, KF 52-32, přístavba Městského
úřadu, Radlinského 2751/1, 1. patro, č.
dv. 112. Poslední čtvrtek v měsíci (16 –
18 h), mimo prázdnin.
Martin, KF 53-05, DO Strojár, Vajanského
2. Výměnná schůzka. Pondělí (od 18 h).
Mělník, autokemp Mělník. Každý 3. čtvrtek v měsíci (od 17 h), mimo prázdnin.
Michalovce, ZSF, klub 54-23, Dom Matice slovenskej, Masarykova ul. 42.
Druhé pondělí v měsíci (od 17 h), mimo
prázdnin.
Mikulášovice, KF 04-60, hotel Ron, u
kostela. Sudá neděle (10 – 12 h).
Most, KF 04-12, zasedací místnost SBD
Krušnohor, ul. ČSA u gymnázia. Sudá
neděle (8,30 – 11 h), mimo prázdnin.
Náchod, KF 05-10, mladí filatelisté, nádraží ČD. 3. neděle v měsíci (9,30 – 11 h).
Náchod, KF 05-10, nádraží ČD. Neděle (9
– 11 h).
Nové Mesto nad Váhom, Městské
kultúrne stredisko. Čtvrtek (18 – 19 h),
mimo srpna.
Nové Zámky, hotel Korzo – Kavárna,
Hlavné nám. 2. a 4. neděle (9 - 12 h).
Nymburk, Obecní dům Kokos. Pátek (od
15 h).
Olomouc, KF 07-02 Haná. Klub seniorů,
Javoříčská 2. Každá 2. neděle (9-11 h).

Kupon vyplňte čitelně tiskacím písmem!
Každý typ akce napište na samostatný
kupon (použít můžete i xerokopie).
Zakroužkujte, o jakou akci jde. Uveďte
adresu konání, u pravidelně opakovaných
akcí termíny, u jednorázových datum. V
obou případech i dobu konání. Případné
další informace uveďte v poznámce, napsat
je můžete i na přiložený papír.
Vyplněný kupon pošlete na adresu:
Filatelie, Klimentská 6, 110 00 Praha 1
Rubriku budou přinášet Informace SČF,
aktuální zprávy a změny bude otiskovat
Filatelie v rubrice Malý oznamovatel.

Ostrava 1, KF 07-23, Společnost Senior,
Na Jízdárně 18. Každý 1. a 3. čtvrtek v
měsíci (15,30 - 17 h).
Pardubice, KF 05-100, Východočeská
skupina pošt. historie. Restaurace Pivovarka (pivovar), Palackého 250. První
středa (15 – 17 h), mimo prázdnin.
Pelhřimov, KF 02-15, klubovna restaurace Pražanka. Čtvrtek (16 – 17 h), mimo prázdnin.
Piešťany, KF 52-01, KD Rozmarýn,
Teplická ul. (v budově banky Generali).
Každá neděle (8,30 – 10,15 h).
Písek, penzion U Kloudů, Nerudova ul.
Pravidelné schůzky sběratelů KF.
Čtvrtek (15 - 17 h).
Poděbrady, KF 01-002, suterén Vily
Jarmilky, Pionýrů 208. Neděle (9 – 11 h).
Poprad, pošta Poprad 2, zasedací místnost, 2. patro. Každý 1. a 3. čtvrtek v
měsíci (16 – 18 h).
Prachatice, KF 02-9, klubovna byt.
družstva, Pod Hradbami 55. Druhá
neděle (10 – 12 h).
Praha 2, KČF 00-01, Korunní 18. Členské
kolování, zaměření Skandinávie a výdej
novinek. Pondělí, úterý a čtvrtek (14,30
– 18 h), mimo prázdnin.
Prostějov, restaurace Hana, Plumlovská
ul. Úterý (15,30 – 17 h).
Přerov, KF 07-18, Sokolovna, Brabansko
2. Neděle (9 – 10,30 h), mimo prázdnin.
Rokycany, KF 03-5, restaurace Sokolovna. Sudá středa (19 – 20 h).
Roudnice n. Labem, KF 04-42, 10. 6. KD Říp, Husovo nám. 58 (17 – 19 h).
Rožnov p. Radhoštěm, 13. a 20. 6. Středisko volného času, pavilon B u ZŠ
Pod Skalkou. Výměnné schůzky KF při
SVČ (dospělí i mládež), (18 – 20 h).
Rychnov n. Kněžnou, KF 05-12, hospoda v hotelu Havel, Staré náměstí. Druhá
neděle v měsíci (od 10 h), mimo srpna.
Sokolov, KF 03-8, Městský dům kultury
(malý sál), nám. Budovatelů. 2. a 3. neděle (9-10,30 h), mimo prázdnin.
Strakonice, KF 02-2, restaurace Jiskra.
Neděle (9 – 12 h).
Svitavy, KF 05-78, restaurace Astra (u
autobusového nádraží). Druhá a 4.
neděle v měsíci (9 – 11,30 h).
Telč, KF 06-29, Klub důchodců, Poliklinika, Masarykova 330. Druhá neděle v
měsíci (9 – 11 h).
Trenčín, KF 52-10, Kultúrne stredisko, Dlhé hony. Neděle (9 – 11 h), mimo srpna.
Trnava, KF Tirnavia, sborová síň evangelické církve, náměstí SNP 7. Čtvrtek
(16 – 17,30 h), mimo prázdnin.
Třebíč, KF 06-3, FORUM, Masarykovo
nám. 12. Pondělí (14 – 16 h).
Uherské Hradiště, KF 06-15, Menza, Studentské náměstí 1535 (bývalá kasárna).
Neděle (9 – 11h), mimo prázdnin.
Uhlířské Janovice, restaurace U myslivce, Kolínská 172. Druhý čtvrtek v
měsíci (19 – 21 h), mimo července.
Ústí n. Labem, OC Forum, 1. poschodí,
jídelna. Úterý (14 – 16 h).

Ústí nad Orlicí, KF 05-75, restaurace Radava-bowling. Klubová schůzka.
Neděle (10 – 11,30 h).
Valašské Klobouky, KF 06-6, Knihkupectví, Masarykovo nám. 105. Druhá
neděle (9 – 11 h), mimo prázdnin.
Valašské Meziříčí, KF 07-29, Klub
důchodců, Křižná 250. Druhá a 4.
středa (16 – 17,30 h), mimo prázdnin.
Vsetín, KF 07-89, restaurace Snaha. První
a 3. čtvrtek (17 – 18,30 h).
Vysoké Mýto, KF 05-11, Dobrovského
74 (budova ředitelství Karosa). Druhá
neděle (9,30 – 11 h), mimo prázdnin.
Vyškov, KF 06-7, Sokolský dům. Každá
2. neděle (9,30-10,30 h), mimo prázdnin.
Zlín, KF 06-2, Dům kultury. Neděle (8 –
11,30 h).
Znojmo, Hotel U Divadla. Neděle (9-11 h).
Zruč nad Sázavou, Spolkový dům, 5.
května 510, 1. patro. První a 3. neděle v
měsíci (9 – 11 h), mimo prázdnin.
Žamberk, KF 05-70, restaurace na autobusovém nádraží v Žamberku. Neděle
(9 – 12 h).
Žďár nad Sázavou, KF 06-10, restaurace Táferna. Druhá a 4. neděle v
měsíci (9 - 11 h), mimo 28. 7 a 21. 8.
Žilina, KF 53-19, Dom Matice slovenskej,
Hollého 11. Neděle (9 – 12 h).
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VÝSTAVY
Praha 1, Poštovní muzeum, Nové
mlýny 2:
π Do 23. 6. 2013: Vladimír Suchánek Známková tvorba a drobná grafika.
π 26. 6. – 15. 9. 2013:
Krátký pozdrav poštou
PPP: 29. 6. 2013 od 9 do 15 hod.
K výstavě bude vydána dopisnice.
Městské muzeum Mšeno
π 8. 6. – 28. 6. 2013: Výstava k výročí 170
let pošty Mšeno u Mělníka; ukázka ze
sbírky poštovní historie Mělnicka A.
Dostálka.
Vyšší Brod, Poštovní muzeum
π 1. 6. – 3. 11. 2013: Zemská výstava jižní Čechy a Horní Rakousko, expozice
s názvem Dávné stopy/nové cesty.

Ředitel PM J. Galuška při slavnostním představení grafického listu ve
Vyšebrodském klášteře 1. 6. 2013.
List je zde dosud v prodeji.

INFORMACE SEKRETARIÁTU SČF
Vážení přátelé,
sekretariát SČF se přestěhoval do nových prostor,
které budou snadněji dostupné pro naše členy. Sídlí
nyní v Opletalově ulici č. 29, v Praze 1, nedaleko
Václavského náměstí, přímo proti Hlavnímu nádraží
(přes park). Nové kanceláře se nacházejí v budově
Autoklubu ČR.
Stěhování bylo náročné, trvalo dva dny, od 30. dubna
do 2. května, vždy od 8 hodin ráno do osmé večer, a podíleli se na něm všichni pracovníci sekretariátu. Náročné
bylo i vybalování, přesto již v prvním týdnu se v zasedací místnosti uskutečnily tři schůze odborných
společností a sekcí SČF.

Pro nás to bylo již čtvrté stěhování (z Celetné do Seifertovy ulice, potom do Příběnické a pak do Holečkovy
10). Nové sídlo je opět v centru města a prostory plně
vyhovují potřebám SČF. Věřím, že si do něj brzy najdete cestu a budete ho využívat - členové SČF, i jeho
ZOJ.
Knihovnu SČF, vedenou paní Hanzlovou, naleznete
ve 4. patře, kde působí i ekonomka pí. Izsová a sekretářka pí. Králková (telefonní číslo 222 541 395).
Tajemník SČF má číslo telefonu 224 212 292.
Srdečně vás zdraví a na další spolupráci se těší
Jaroslav Maleček, tajemník SČF,
a pracovníci sekretariátu

NEZAPOMEŇTE NAVŠTÍVIT STÁNEK SVAZU ČESKÝCH FILATELISTŮ NA VELETRHU SBĚRATEL

Svaz českých filatelistů je tradičním partnerem
agentury Progres Partners Advertising, pořádající
každoroční veletrh Sběratel. Jeho letošní ročník proběhne v druhé polovině prvního zářijového týdne a
SČF zde bude mít opět stánek, na němž se členové a
funkcionáři našeho občanského sdružení mohou setkat s pracovníky sekretariátu svazu, probrat s nimi nejrůznější organizační otázky, představitelé klubů a
odborných společností si tu pro sebe a pro své členy
mohou vyzvednout členské prémie za rok 2013 a vstupenky na Den české filatelie v Poštovním muzeu.
Komise znalců SČF bude na stánku jako obvykle poskytovat členům svazu i ostatním zájemcům bezplatnou poradenskou službu.
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Veletrh je pro všechny dobrou příležitostí k setkání s
kolegy a přáteli z celé republiky, ale i k navázání
nových vztahů a získání kontaktů.
Na veletrhu jeho pořadatel opět očekává velký počet
obchodníků od nás i ze zahraničí, čehož návštěvníci
mohou využít k nákupu, ale i prodeji filatelistického
materiálu. A nejen filatelistického, protože veletrh je
otevřen i dalším sběratelským oborům - mincím, bankovkám, pohlednicím, telefonním kartám, militáriím,
vyznamenáním, minerálům, grafikám, starým tiskům a
mnoha dalším oborům, které sdružuje Klub sběratelů
kuriozit. I pro některé z nich zde budou odborníci poskytovat bezplatnou poradenskou službu, což je dobrá
příležitost pro získání informací z jiného oboru.
n
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Mezinárodní virtuální filatelistická výstava EXPONET o sobě dává vědět víc a víc a s rostoucím počtem exponátů stoupá
její prospěšnost pro náš obor. Svaz českých filatelistů ji podporuje od počátku, veřejnosti ji například představil v rámci
velkorysé prezentace na Světové výstavě poštovních známek Praga 2008, a nyní ji zapojuje i do hodnocení tradičních
výstav, kde pomáhá přípravě jurymanů. Jako každá nová věc, i tato myšlenka se neobešla bez určitých pochybností,
které však v praxi byly zdárně překonány. Když zástupci SČF na výstavě ve Schleizu (duben 2012) domlouvali s představiteli Svazu německých filatelistů (BDPh) bližší podrobnosti k uskutečnění bilaterální výstavy OSTROPA 2013 v Jihlavě, byli zástupci BDPh zásadně proti tomu, aby probíhalo předjurování exponátů pomocí virtuální výstavy EXPONET.
Jako argumenty uváděli: Průměrný věk našich členů je cca 60 let, nikdo nemá zkušenosti s moderními technologiemi.
Formát výstavních listů není totožný s formátem A4, budou problémy se skenováním. Tímto způsobem nehodnotí
exponáty žádný německý mluvící filatelistický svaz, proč by BDPh měl být první.
SČF netrval striktně na povinnosti využití EXPONETu a souhlasil, že jurování proběhne klasickým způsobem fyzicky
v prostorách výstavy. Nabídl však BDPh, že před výstavou umožní jurymanům, aby si před odjezdem do Jihlavy nezávazně zkusili tento způsob jurování. V průběhu času se postoj německých kolegů měnil. Zaujal i prezidenta BDPh Dietera
Hartiga natolik, že ve své zdravici výstavě OSTROPA 2013 vyzvedává a řadí možnost hodnocení exponátů prostřednictvím elektronických prostředků mezi nové směry ve výstavnictví.
Předhodnocení exponátů prostřednictvím EXPONETu bylo v ČR poprvé provedeno na výstavě Vysoké Mýto 2011 a
testováno společně se slovenskými kolegy. Podruhé bylo použito na výstavě LIDICE 2012. Od té doby doznal program,
který umožňuje prohlížení exponátů, řadu vylepšení, při zachování výhod (jurování z domova, kdykoli, s možností podrobného studia exponátu). Nezanedbatelné není ani zkrácení pobytu jury na výstavě a tím i snížení nákladů.
Všechny tyto výhody popsali a uznali i němečtí jurymani (Wolfgang Leupold, Alfred Schmidt) a o formě předjurování
se vyjadřovali v superlativech.
Podívejme se nyní na nové přírůstky EXPONETu, které si
můžete na www.exponet.cz prohlédnout vy.
Číslo 815 nám po delší době přináší exponát z oblasti esperanta – mezinárodní umělé řeči, kdysi velmi populární,
dnes ustupující lavinovitě se šířící angličtině. Sestavil jej
Vladislav HASALA, vedoucí námětové sekce Esperanto
Svazu českých filatelistů, a nazval Z esperantských celin
SSSR 1925-1939. Jde o období, v němž vyšlo pět emisí celin
s popisem v jazycích národů nového státu a ve sjednocujícím esperantu. Mladý Sovětský svaz používal na svých
celinách esperanto jako poštovní jazyk, i když mezinárodním poštovním jazykem byla podle Světové poštovní unie
UPU v Bernu francouzština. Zakladatel rodící se velmoci
Lenin měl údajně prohlásit, že „Esperanto je latinou proletariátu“. Skutečností je, že na II. kongresu Internacionály v
Bruselu roku 1914 přednesl svůj referát esperantsky.
Předložený Hasalův rám lze chápat především jako
propagační počin, který má všechny předpoklady při mírné
specializaci přerůst v hodnotný pětirámový exponát.
Exponát číslo 816 od kanadského filatelisty Steve
FRIEDENTHALA z Alberty je nazván Československá strojní propagační razítka z období 1. republiky. Sedm rámů
představuje vedle známých i některá méně známá razítka,
o kterých čteme v populárním sedmidílném sešitovém katalogu Václava Nebeského. Sympatické jsou překlady
všech nápisů a reklamních sloganů do angličtiny. Exponát
se tím stává výbornou propagací naší republiky ve světě.
Sympatický je i jednorámový exponát makedonského
vystavovatele a přítele České republiky Klime POPOVSKIHO ze Skopje. Nazval ho Svatý Cyril a Svatý Metoděj –
učitelé Slovanů a patroni Evropy. Najdete ho pod číslem 817.
Dokonalá znalost historického tématu i filatelistické materiály
z jihu Evropy, které ne každý český filatelista zná nebo měl
možnost vidět, dělají z tohoto rámu vítanou ozdobu na
stránkách Exponetu. Zvláště v letošním roce, kdy slavíme
1150. výročí příchodu soluňských bratří na Velkou Moravu.
Exponát číslo 818 má mimořádný rozsah – 13 rámů, 208

albových listů. Jeho název Cenzura na obálkách prvního
dne severských zemí se vztahuje na období 2. světové
války a na přibližně dvouleté období po jejím skončení.
Centrem pozornosti jsou listovní zásilky z Norska, Švédska,
Finska, Dánska, Islandu a Grónska. Obsáhlý materiál
shromáždil a uspořádal Alan WARREN z Pensylvánie,
USA. Z úvodu, v němž autor vyjmenovává sedmnáct výstav, kterých se exponát zúčastnil, vyplývá, že ho buduje
od roku 1985. Obsah plně odpovídá názvu.
Exponát číslo 819 nazval jeho autor Ghetto Terezín 19411945. Rakouský filatelista Gerhard HANACEK z Vídně nám
zde předkládá svůj širokoúhlý pohled na téma „Terezín“,
které je u nás, i přes svoji náročnost, stále oblíbenější. Osobitý přístup k českému, a současně nepochybně i nadnárodnímu tématu, stojí za pozornost.
Číslo 820: Ekonomie a obchod jako součást činnosti OSN,
Hans J. SCHULZ, Německo. Námětový exponát, zaměřený
na ojedinělé, zdánlivě nezáživné téma. Takový pocit ovšem
máme jen chvíli, než nás téma a jeho zpracování vtáhne do
děje. Perfektní nastudování tématu, rozvržení obsahu a jeho dokumentace četnými celistvostmi z významných konferencí i z ministerstev hospodářství a obchodu řady zemí
světa, jsou příkladné. Přitom autor pracuje výhradně s
upotřebenými známkami, což musí imponovat nejširší filatelistické veřejnosti, zvyklé u exponátů této kvality jen na neorazítkované známky. Vidíme, že tomu tak nemusí být vždy.
Další exponát číslo 821 s názvem Příběh aršíku PRAGA
1938 svěřil Exponetu filatelista Jiří MARKO z České republiky. Pohodový exponát, který příjemnou formou
předvádí osudy známého pohledného aršíku z doby před
2. světovou válkou i v jejím průběhu.
Čtyřrámový exponát číslo 822 s názvem Velká Británie
1814-1901 patří Antonínu MOJSLOVI z Turnova, Česká republika. Kdo nesledoval v posledních letech českou
mládežnickou filatelii, bude rozhodně překvapen kvalitou
tohoto, na výstavách vysoce hodnoceného exponátu osmnáctiletého vystavovatele.
Josef Šolc
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