ZPRAVODAJ SVAZU ČESKÝCH FILATELISTŮ

Číslo 2/2022

Vážené členky a vážení členové Svazu českých filatelistů,
ve svém minulém úvodním slově jsem vítal a představil nového šéfredaktora našich
Informací SČF. Byl bych velmi rád, aby se z toho nestala pravidelná rubrika. Vzhledem k tomu,
že jeden ze členů nově zvoleného Předsednictva SČF se vzdal své funkce, bylo třeba doplnit tento orgán z řady náhradníků. A protože prvním náhradníkem, zvoleným Valnou hromadou, byl kolega Josef Šolc, je jasné, že mu byla přidělena jeho dřívější práce, tedy že je opět
šéfredaktorem našich Informací. Z tohoto kroku je zřejmé, že práce v P-SČF je přidělována
prověřeným odborníkům. Kolega Zdeněk Okáč, který byl šéfredaktorem přibližně půl roku,
si tak zhluboka oddechnul a s radostí převzal odpovědnost za Komisi mládeže. Prostě, i v
SČF platí, že změna je život.
I když jsme momentálně v období dovolených, nemělo by to platit pro naši činnost. Blíží se totiž celá řada
zajímavých filatelistických akcí, jak v našem nejbližším okolí, tak především přímo u nás doma. Koncem srpna
je již tradiční filatelistická výstava v rakouském Gmundenu. Tentokráte půjde o dvě paralelní výstavy – Alpen/Adria,
a specializovaná výstava věnovaná atraktivnímu námětu „Ptáci“. Další filatelistická výstava, která začíná prakticky
za tři dny po Gmundenu, je německo-česko-polská OBRIA 2022 v německém Bautzenu (Budyšín). Obě výše
uvedené zahraniční výstavy proběhnou tak blízko našich hranic, že se přímo nabízí, aby některý z aktivních KF
zorganizoval minimálně na jednu z nich autobusový zájezd. Např. Brno-Jihlava-Gmunden, nebo Jihlava-PrahaLiberec-Bautzen.
Vyvrcholením „filatelistického dění“ bude pochopitelně evropská filatelistická výstava LIBEREC 2022.
Vzhledem k tomu, že zde budou zastoupeny prakticky všechny výstavní třídy, může tu každý filatelista najít „to
svoje“. Tato velká výstava bude doprovázena celou řadou dalších akcí, jako je např. kongres FEPA. Očekávaná
je autogramiáda českých a slovenských kosmonautů, bude zde i ukázka kosmické stravy a další atraktivní věci,
což jistě přiláká i návštěvníky z řad nefilatelistů. Rovněž v tomto případě se přímo nabízí možnost autobusového
zájezdu, k jehož organizaci se může spojit několik KF.
Závěrem mi dovolte popřát Vám všem bezproblémovou dovolenou a tím i načerpání potřebných sil pro naši
další „filatelistickou“ práci.
Julius Cacka, předseda SČF
Vážené kolegyně a kolegové, členové SČF,
úvodník bývá tradičně chápán jako upozornění na obsah článků, které za ním následují. Nechci však takto plýtvat místem, ale zaměřím se rovnou na jeden z problémů, které nám
každodenní praxe přináší. Jedním z takových „oříšků“ současné filatelie je otázka mládeže a
jejího zájmu o poštovní známku. V mládeži leží budoucnost naší filatelistické organizace. Otázka
odborné pomoci nejmladším sběratelům a vystavovatelům, jejich získání a nadchnutí pro věc,
to bylo zajisté téma, které delegáti poslední valné hromady při své přípravě na tuto akci dobře
promýšleli. Z nejmladších členů Svazu českých filatelistů vyrostou i budoucí odběratelé našich
nových známek, všemožných novinek a tisků České pošty, s. p. a jejího Poštovního muzea, noví
zákazníci množících se obchodů s poštovními známkami, atd. Tuto jednoduchou pravdu
představitelé České pošty samozřejmě dobře vědí, dobře jsou si jí vědomi i obchodníci všech stupňů, lámou si
s ní hlavu i funkcionáři našeho zapsaného spolku. V každodenním životě se nám však toto vědomí zatím příliš neprojevuje. Chybí nám, až na výjimky, konkrétní činy.
Jak tedy přispět k tomu, aby se otázka filatelie mládeže stala předmětem úvah, nápadů a iniciativy daleko širšího
okruhu zainteresovaných hlav, než tomu bylo doposud? Jak přesně definovat nedostatky a nevyhýbat se pokusům

o jejich řešení? Nezametat je pod koberec, ale ze všech stran je probírat a řešit. Navrhuji proto první krok na cestě
k plodné diskuzi: Obracím se jmenovitě na delegáty poslední Valné hromady SČF, kteří nesporně patří mezi pilíře
české filatelie. Při osobní přípravě na vrcholné jednání jistě probírali ve svých klubech i otázku svých následovníků.
Ať se tedy s naší filatelistickou veřejností podělí o výsledky své přípravy! Stránky INFORMACÍ SČF jsou tu od toho,
aby žádný dobrý nápad nezanikl a nezůstal nevyužit. Podnětné jistě budou i poznatky vedoucích odborných
společností. Jak a čím přispívají nebo se chystají konkrétně přispět k tomu, aby mezi dětmi opět vzrostl zájem o
poštovní známky a jejich sbírání? Víc hlav, víc rozumu.
Josef Šolc, šéfredaktor INFORMACÍ SČF

Financování činnosti Svazu českých filatelistů
Příjmy SČF jsou prakticky 100 % pouze z členských
příspěvků. Jakákoli výdělečná činnost SČF je limitována příslušnými předpisy. Bohužel, půjčovné za
katalogy a případný zisk z písemné nabídkové soutěže
hrají ve financování Svazu jen velmi malou roli. Je třeba otevřeně říci, že současná výše členského příspěvku 250 Kč ročně patří k nejnižším mezi zájmovými
organizacemi v ČR, pokud není dokonce naprosto
nejmenší. Výrazná část výše uvedeného členského
příspěvku se však členům vrací v podobě členských
prémií za daný rok. Ty ale musí SČF vydavateli uhradit,
protože je Svaz od České pošty nedostává zadarmo
(i když si to část našich členů stále myslí). I když byla
v posledních šesti letech přijata řada úsporných opatření, není možné snižovat náklady na činnost donekonečna. Všichni, kdo chodí nakupovat, vidí, že ceny
kolem nás neustále rostou, v posledních dvou letech
dokonce velmi vysokým tempem. Je pochopitelné, že
tyto zvýšené ceny (nájemné, papír, poštovné atd.)
musí hradit i SČF. A protože v ČR nadále chybí zákon

na podporu spolkové činnosti, blíží se možnost získání
podpory pro činnost SČF ze strany státu prakticky k
nule. Pokud si někdo není schopen představit, co je to
250 Kč ročně, nebo se mu to zdá moc, pro názornost
to převedu na kostky másla. Při současných cenách je
to necelých 5 (slovy pět) kostek másla za rok. Pokud je
někdo pivař, jistě bude souhlasit, že půllitr plzeňského
piva za 40 a více Kč není už v restauraci nic mimořádného. Jinými slovy, náš současný roční členský příspěvek představuje přibližně 6 (slovy šest) půllitrů plzeňského piva za rok (tj. jeden a půl piva za čtvrtletí!).
Vzhledem k výše uvedenému muselo Předsednictvo
SČF přistoupit ke zvýšení ročního členského příspěvku, a to počínaje rokem 2023, na 350 Kč ročně. V
této souvislosti si dovoluji upozornit na § 62, bod j)
Stanov SČF, na jehož základě mohou členové SČF poskytovat své organizaci i dobrovolné mimořádné příspěvky v libovolné výši. Na jih i na západ od našich
hranic je to běžná praxe…
Julius Cacka, předseda SČF

Kontaktní údaje filatelistických klubů na webu SČF – možnosti
Evropský předpis GDPR a jeho implementace do českého právního systému vedly k tomu, že jsme nuceni
odstranit z webových stránek SČF prakticky veškeré
údaje obsahující jména osob, jejich adresy, telefonní
čísla atd. Případná zveřejnění těchto údajů by byla
možná pouze za předpokladu, že by na sekretariátu
SČF bylo uloženo písemné prohlášení dané osoby, že
se zveřejněním těchto údajů souhlasí. Tento postup se
stává problémem především pro naprostou většinu
našich klubů, ale i některých odborných společností.
Jde totiž o to, že tyto základní organizační jednotky nemají v naprosté většině žádné konkrétní sídlo a veškeré
kontakty probíhají prostřednictvím předsedy, jednatele
či novinkáře. A tito funkcionáři by museli dát ke zveřejnění svých kontaktních údajů souhlas. Už jenom s tím
spojená agenda (máme na 220 klubů plus odborné
společnosti by představovala enormní zatížení sekretariátu. A to pomíjím to, že KF nahlásí sekretariátu
SČF změnu v osobě příslušného funkcionáře někdy i
více než po roce.
Nabízí se proto možnost jiného řešení, kterým by se
dal problém GDPR bezbolestně vyřešit. Každý z klubů

či odborných společností, ale i pobočných spolků, si
může zřídit e-mailovou adresu. Například klub 00-200
Horní Dolní by měl e-mailovou adresu KF00-200horni
dolni@post.cz. Tato adresa by byla na webu SČF
uvedena jako kontakt na klub KF 00-200 v Horní Dolní.
Adresa neobsahuje žádné jméno, žádné osobní údaje,
tedy není třeba souhlasu v duchu GDPR. Po zaslání emailu na tuto e-mailovou adresu by se zasílané sdělení
automaticky přesměrovalo na e-mailové adresy klubových funkcionářů bez toho, aby to pisatel viděl. A příslušný klubový funkcionář z KF Horní Dolní, který by na
dotaz odpověděl, má opět dvě možnosti – buď odpovědět pomocí adresy KF00-200hornidolni@post.cz,
nebo ze své soukromé adresy. Klubům, které si na to
netroufají, nabízíme pomoc sekretariátu SČF. Ten zajistí
potřebné zřízení, ovšem za poplatek 100 Kč za adresu.
V případě takové žádosti je třeba současně uvést ty emailové adresy, na které má být zpráva z neutrální
(klubové) adresy přesměrována. Kluby, které už svou
e-mailovou adresu mají, žádáme, aby ji sdělily sekretariátu SČF, aby mohla být zveřejněna na webové
stránce SČF.
J. Cacka
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Zápis ze zasedání P-SČF konaného dne 23. 4. 2022,
v Domě Filatelie, Klimentská 6, Praha 1
Přítomni: Beneš F., Cacka, Fencl, Helm, Chudoba,
Kraus, Musil, Münzberger, Okáč, Svoboda
Omluven: Šolc
Za RK přítomni: Beneš V., Schindler
Jednání bylo zahájeno v 9,30 hodin, řídil jej J. Cacka.
P-SČF zvolilo:
1) zapisovatele: Beneš F., Fencl;
2) ověřovatele zápisu: Helm.
P-SČF schválilo:
1) výsledek hospodaření v roce 2021 a návrh
finančního plánu na rok 2022;
2) plán práce P-SČF na rok 2022;
3) zvýšení členského příspěvek SČF na rok 2023, a to
na 350 Kč, s ohledem na výrazný vzrůst inflace
(příspěvek nebyl zvyšován od roku 2015);
4) udělení Ceny M. Langhammera za rok 2022 J.
Chudobovi.
P-SČF uložilo:
1) Organizačnímu výboru Evropské výstavy Liberec
2022, aby na výstavu nepřijal exponáty členů
Ruského svazu filatelistů a Běloruského svazu
filatelistů;
2) odborným komisím a společnostem, aby dbaly na
úplnost a aktuálnost předpisů pro oblast, v níž

působí a za které v důsledku toho odpovídají.
P-SČF vzalo na vědomí:
1) rezignaci O. Pelíška na funkci člena P-SČF a
předsedy Komise mládeže SČF;
2) doplnění P-SČF J. Šolcem, který byl zvolen Valnou
hromadou SČF jako první náhradník do P-SČF;
3) informaci o stavu příprav Evropské filatelistické
výstavy LIBEREC 2022;
4) informaci o průběhu řízení při sloučení spolků SČF
a Praga 2018;
5) informaci o změnách v zápisu ve Spolkovém
rejstříku, týkajících se SČF.
P-SČF pověřilo:
1) J. Šolce vedením zpravodaje Informace SČF, a to
namísto Z. Okáče;
2) Z. Okáče vedením Komise mládeže SČF;
3) V. Münzbergera přípravou dopisu České poště ve
věci klesajících nákladů známek.
Jednotlivé body byly schváleny vždy v závěru jejich
projednání, a to jednomyslně aklamací.
Jednání bylo ukončeno ve 13,40 hod.
Zapsali: Beneš F. a Fencl
Ověřil: Helm

Zápis z červencového (2022) jednání P-SČF,
provedeného technickými prostředky ve smyslu § 60 Stanov SČF, z.s.
a) BRATISLAVA 2023, Slovensko (červen 2023) –
Petr Fencl
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 3
b) TAIPEI, Taivan, 11.-15.8.2023 – Bedřich Helm
Pro: 7
Proti: 1
Zdržel se: 3
c) NAPOSTA 2023, Trier, Německo, 20.-23.7.2023 –
Julius Cacka
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 2
d) MULTILATERÁLE 2023, Koper, Slovinsko, 7.10.9.23 – Michal Musil
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 2

Účastníci: Beneš F., Cacka, Fencl, Helm, Chudoba,
Kraus, Musil, Münzberger, Okáč, Svoboda, Šolc.
P-SČF projednalo výše uvedeným způsobem následující problematiku a přijalo tato rozhodnutí:
1. P-SČF schvaluje
jmenování Michala Musila delegátem 76. kongresu FIP dne 9.8.2022 v Jakartě. V této souvislosti mu
ukládá:
a) při volbě presidenta FIP dát hlas SČF Bernie
Bestonovi (současný president FIP);
b) zastupovat na kongresu na základě proxy i ZSF.
Pro: 7 hlasů
Proti: 3
Zdrželi se: 1

4. P-SČF schvaluje
návrhy na udělení Čestných uznání členům SČF dle
přílohy.
Pro: 11 hlasů
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Zapsal: J. Cacka
V Praze, dne 2. 8. 2022

2. P-SČF schvaluje
jako delegáty SČF na jednání kongresu FEPA dne
15.10.2022 v Liberci J. Cacku a J. Krause.
Pro: 10 hlasů
Proti: 0 Zdrželi se: 1 (nehlasoval)

Podzimní setkání sběratelů perfinů

3. P-SČF schvaluje
návrh Výstavní komise na jmenování národních
komisařů pro následující filatelistické výstavy v roce
2023 takto:

Setkání sběratelů perfinů se po několika letech opět
uskuteční v Hradci Králové ve Svobodných Dvorech, v
termínu 4. - 6. 11. 2022. Místem setkání je penzion U
Svatého Jana www.usvatehojana.cz. Je zde restaurace
i možností parkování. Ubytování je možné od 13 hodin.
Rádi mezi sebou uvítáme nové zájemce.
Požadavky na ubytování a případně snídaně zašlete co
nejdříve, nejpozději však do 15. 10. 2022, na Jiřího
Marvana, tel. 604 899 849, 739 713 023 nebo e-mail
filatelie@filatelie-marvan.cz
Vedení SSP

Úspěch české aerofilatelie
Na 50. kongresu Mezinárodní asociace aerofilatelistických společností (FISA) v Antverpách byl
jejím prezidentem zvolen český delegát MUDr.
Bedřich Helm. Blahopřejeme!
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Vyznamenání udělená předsednictvem SČF

Filatelistický Slavín

P-SČF na základě návrhů z klubů udělilo vyznamenání následujícím členům SČF za jejich příkladnou
práci a přínos pro českou organizovanou filatelii:

Klub českých filatelistů Praha s lítostí oznamuje, že
naše řady ve věku 82 let opustil pan Vojen ŠPÍREK,
dlouholetý člen výboru, kde přes dvaačtyřicet let
úspěšně působil ve funkci novinkáře. Filatelii věnoval
veškerý svůj volný čas a ochotně pomáhal radou i
pomocí všem novým členům klubu. Za svoji činnost byl
oceněn svazovým vyznamenáním Čestné uznání SČF
Za zásluhy o rozvoj filatelie. Ztrácíme v něm dobrého
kolegu i přítele. Čest jeho památce!
Za výbor KČF 00-1 Naděžda Hanzlová

Cena Miroslava Langhammera
Julius Cacka a Petr Fencl, za rok 2021
Josef Chudoba, za rok 2022
Děkovný dopis předsedy SČF
Petr Gebauer, KF 06-22 Brno
Jaromír Hvižď, KF 06-22 Brno
Ladislav Klusáček, KF 06-22 Brno
Čestné uznání za zásluhy o rozvoj filatelie
Karel Uhlíř, KF 05-27 Lanškroun
František Dvořáček, KF 06-22 Brno
Jaroslav Punčochář, KF 06-22 Brno
Bohdan Zicha, KF 06-22 Brno
Čestné uznání SČF I. stupně
Jan Herman, KF 06-22 Brno
Zdeněk Nevosád, KF 06-22 Brno
Jiří Škaloud, KF 06-22 Brno
Čestné uznání SČF II. stupně
Jiří Dostál, KF 06-22 Brno
Jan Petrás, KF 06-22 Brno
Alois Rafaj, KF 06-22 Brno
Pavel Švehla, KF 06-22 Brno
Čestné uznání SČF III. stupně
Vladimír Dvořák, KF 02-48 Dačice
Jan Baráček - in memoriam, KF 06-22 Brno
Ronald Baru, KF 06-22 Brno
Zdeněk Borovec, KF 06-22 Brno
Stanislav Bořil, KF 06-22 Brno
Přemysl Drdla, KF 06-22 Brno
Helena Hamáčková, KF 06-22 Brno
Jan Klim, KF 06-22 Brno
Jindřich Kubát, KF 06-22 Brno
Ing. Milan Ošmera, KF 06-22 Brno
Ivo Rotter, KF 06-22 Brno
Předsednictvo SČF všem vyznamenaným blahopřeje, děkuje jim za vykonanou práci a přeje jim mnoho
úspěchů.
Zpracovala: N. Hanzlová

Dne 25. ledna 2022 zemřel náhle pan Ing. Petr
KOSTELNÍČEK, dlouholetý funkcionář hodonínského
KF 06-44 „Slovácko“, držitel Čestného uznání SČF Za
zásluhy o rozvoj filatelie. Záhy po přechodu z klubu ve
slovenských Gbelech převzal funkci novinkáře, kterou
vykonával řadu let s pečlivostí jemu vlastní. Přátelský,
vždy vstřícný, s dokonalou znalostí jak filatelie, tak i
geologie, která byla jeho zaměstnáním v MND Hodonín. Patřil ke spolehlivým oporám, na kterých stojí česká organizovaná filatelie. Nezapomeneme. Čest jeho
památce!
Za výbor KF 06-44 „Slovácko“ Josef Šolc
Krátce před oslavou svých 82 narozenin zemřel
dlouholetý člen filatelistického klubu v Jiříkově pan
Václav RAPEK. Byl erudovaným sběratelem v námětové filatelii a šiřitelem povědomí o kráse našeho
ušlechtilého koníčka. Členové našeho velmi malého
klubu v něm ztratili výborného kamaráda a přítele.
Čest jeho památce!
Za výbor KF 04-70 Jiříkov Josef Eder
17. dubna 2022 zemřel po vážné nemoci ve věku
svých nedožitých 48 let filatelista a numismatik Martin
ROZHOŇ z Prahy. Věnoval se studiu emise Hradčany
a novinovým známkám a celinám včetně provizorií na
našem území. Řadu let úspěšně vystavoval, byl i
členem Komise znalců. Nevyhýbal se ani poštovní
historii exotických zemí jako Egypt nebo Afghánistán
po druhé světové válce. Čest jeho památce!
Za Společnost sběratelů celin Jan Krátký
3. srpna po dlouhé nemoci zemřel zakladatel a propagátor naší olympijské filatelie Jaroslav PETRÁSEK
z Českého Brodu. Dlouhá léta stál v čele odborné
společnosti Olympsport a jako vystavovatel a organizátor se po desítky let zúčastňoval výstav a dalších akcí
doma i prakticky po celém světě. K tematické filatelii
přivedl mnoho nových zájemců a byl jim dobrým a
trpělivým učitelem a rádcem. Pro časopis Filatelie napsal dlouhou řadu článků, zejména na téma olympijské
filatelie a sportu obecně, jimiž srozumitelně přiblížil
tuto oblast i těm, kteří se o ni dosud nezajímali. Občanským povoláním byl učitelem a ředitelem střední školy,
kde jistě mezi svými studenty rovněž propagoval
ušlechtilého koníčka - filatelii. Jako autor a především
jako člověk nám bude moc chybět. Čest jeho památce!
Redakce časopisu Filatelie

I malý klub může dělat dobrou práci
Klub filatelistů v Kyjově na
Slovácku má nyní pouze dva
členy. Zkušeného dlouholetého předsedu pana Procházku, a mimořádně úspěšného vystavovatele středního
věku Tomáše Amlera. Oba
spojuje snaha klub rozšířit,
získat nové členy, popularizovat filatelii mezi mládeží.
Dnešní stav považují za přechodný, nerezignují, ale vymýšlejí a konají. O jejich loňské akci „Zažít Kyjov jinak“
vás budeme informovat v
příštím čísle INFORMACÍ.

Redakce Informací SČF jménem svým a jistě i všech
členů SČF děkuje všem jmenovaným za práci pro SČF
a jejich rodinám a klubům filatelistů vyjadřuje upřímnou
soustrast.
Čest jejich památce!

Může se i Váš klub pochlubit
zajímavou akcí? Napište nám!
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Od partnerských svazů v zahraničí – ArGe Tschechoslowakei

Výroční setkání ve Vídeňském Novém Městě a plánované nové aktivity
Poté, co muselo být výroční zasedání Pracovní
skupiny (ArGe) Československo v roce 2020 kvůli
pandemii Covid zrušeno a v roce 2021 se mohlo konat
až s půlročním zpožděním, se její členové letos konečně sešli v obvyklém rytmu. Hostitelem byl Gerhard
Hanacek ve Vídeňském Novém Městě. V rámci akce
proběhla valná hromada a volba vedení, dále aukce,
přednáška Helmuta Kobelbauera o cenzuře civilní
pošty v Československu v roce 1938, a samozřejmě i
živé diskuse a výměna filatelistického materiálu. Nechyběl ani doprovodný turistický program včetně návštěvy vídeňského Prátru a vinařství v Dolním Rakousku.
Ve volbách byl potvrzen Hartmut Liebermann jako
předseda a Stefan Tischner jako místopředseda. Dieter
Friedt zůstává jednatelem, a pokladníkem Peter
Darmietzel.
Nová sekce „Zajímavý dokument“ na webu ArGe
(www.arge-tschechoslowakei.de) se v posledních
měsících setkala s dobrým ohlasem.
Po letní přestávce se chce ArGe intenzivněji představit svým informačním stánkem na těchto veřejných
akcích: Krajská výstava OBRIA 2022 od 1. do 4. září v
Budyšíně, jen o týden později bude ArGe opět zastoupena na největším evropském sběratelském veletrhu Sběratel v Praze (8. - 10. září) a stánek bude mít i
na veletrhu v Ulmu ve dnech od 27. do 29. října, který
je nástupnickým veletrhem IBB v Sindelfingenu.

ArGe už více než 50 let nabízí zájemcům z řad
sběratelů z německy mluvících zemí informace a výměnu materiálu v oblasti československé filatelie. Náš
zájem pokrývá období od Rakousko-Uherské monarchie po současnost, tedy i ČSR I, Sudety, protektorát
a Slovenský stát, ČSR II a pak Českou republiku a
Slovenskou republiku. ArGe úzce spolupracuje se
sdruženími sběratelů v České republice a na Slovensku, a s podobně zaměřenými sběrateli z Maďarska,
Dánska, Nizozemska a Spojeného království.
Zájemci o kontakty a o členství v ArGe se mohou přihlásit na webu Arge www.arge-tschechoslowakei.de
Hartmut Liebermann

Almanach SDH Vysoké Mýto
Autor almanachu, Petr Motl, je nejen bývalým velitelem jednotky Sboru dobrovolných hasičů, ale také
dlouholetým sběratelem artefaktů souvisejících s hasičskou tematikou – a také nadšeným filatelistou, členem
náměrové sekce Požární ochrana ve filatelii. U příležitosti 150. výročí vzniku Sboru dobrovolných hasičů
ve Vysokém Mýtě se mu podařilo sestavit a vydat
bohatě ilustrovaný almanach formátu A4, který připomíná historii města, techniku boje proti požárům a
historii výrobce hasičské techniky, firmy Stratílek. Následují vybraná data z vývoje požární ochrany a historie
vysokomýtského sboru včetně výstroje a výzbroje.
Jako ilustrace jsou použity dobové dokumenty (novinové výstřižky, letáky, zápisy, pohlednice, pozvánky
apod.), dále fotografie a také filatelistický materiál.
Almanach vřele doporučuji všem zájemcům o hasičskou tematiku.
Petr Fencl, předseda KF Vysoké Mýto
místopředseda SČF
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Okénko do světové filatelie

Skvělý úspěch československé filatelie
Mnozí z nás starších (a mladším je to dobré připomínat) pořád srdcem cítíme přetrvávající česko-slovenskou sounáležitost, a tak jsme samozřejmě hrdí na
úspěchy, kterých dosáhl některý z členů nejen našeho,
ale i druhého národa. To je
případ dr. Pavola Lazara z
Bratislavy, předsedy Svazu
slovenských filatelistů a současně člena KF 00-65
Apollofila Svazu českých filatelistů, který byl letos v létě
přijat do zřejmě nejprestižnějšího filatelistického
sdružení na světě – Klubu
Monte Carlo, plným názvem
Club de Monte Carlo de
l'Elite de la Philatélie! Ten
sdružuje pouhopouhých sedm desítek nejvýznamnějších filatelistických vystavovatelů z celého světa a asi
tři desítky nejvýznamnějších filatelistických muzeí a
institucí. Stát se jeho členem je nejen obrovská čest, ale
vlastně i jedno z nejvyšších možných vyznamenání v
našem oboru, a to nejen pro člena jako takového, ale i
pro jeho domovský filatelistický svaz. Z České republiky
je už několik let členem CMC dr. Tomáš Mádl, a ze
Slovenska nyní tedy dr. Pavol Lazar, oba mimořádně
úspěšní vystavovatelé a propagátoři našeho oboru.
Pavolu Lazarovi k tomuto životnímu úspěchu ze
srdce blahopřejeme a jsme přesvědčeni, že u něj i u
Tomáše Mádla to není jejich poslední slovo na mezinárodním poli!
Red.

Hledáme nadšence!
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Profil SČF na Instagramu - nechcete se ujmout jeho spravování?

K hlavním úkolům každého organismu patří péče o
potomstvo - to platí v přírodě i ve společenském životě.
Tedy i v oboru filatelie, kde bychom se měli postarat o
to, aby naše řady doplňovali mladí adepti. Chceme-li
je oslovit, musíme najít cesty, jimiž se k nim můžeme
přiblížit a pokusit se je zaujmout. K těm patří média a
sociální sítě. Svaz českých filatelistů proto založil svůj
profil na Instagramu a domluvil s několika předními influecery, které sleduje celkem na dva miliony lidí, že na
něj upozorní. Aby to nebyla marná snaha je třeba svazový profil na Instagramu naplnit atraktivním obsahem
a pak ho průběžně doplňovat a aktualizovat. Proto
hledáme nadšence, který by se tohoto úkolu ujal!
Druhou slibnou možností je využít nabídku České
televize, která je ochotna do vysílání pro děti zařadit
pravidelný pořad o sbírání známek, pokud seženeme
mladého filatelistu ve věku do 25 let, který by takovým
pořadem provázel. Takže potřeba dalšího schopného
nadšence!
Pokud byste se některého z dvojice těchto úkolů
chtěli chopit, nebo víte o někom, kdo by se pro to hodil
a měl o ně zájem, dejte nám vědět!
Sekretariát SČF, sekretariat@informace-scf.cz

6

Inspirace od slovenských sousedů
Předním činorodým střediskem slovenské filatelie je
už tradičně starobylá Nitra, město pod Zoborom. Klub
52-51 tam vznikl právě před čtyřiceti lety. Jako součást
oslav tohoto kulatého výročí připravili tamní filatelisté
zajímavou výstavu, která probíhala letos v červnu po
deset dnů v místním Obchodním centru Mlýny. Na
sedmdesáti plochách bylo vystaveno 1120 listů z
kroniky klubu, vedené pečlivě po čtyři desetiletí, s
mnoha fotografiemi a dokumenty z činnosti. Ukázka,
jak dobře vedená kronika může být využita netradičním
způsobem!
Součástí zahájení výstavy bylo i představení
publikace, jaká nemá ve
slovenské ani v české
filatelii obdoby. Pod názvem „40 ROKOV KF 5251 NITRA 1981-2021“ ji
napsal Miroslav Ňaršík,
zakládající člen klubu a
pečlivý kronikář, v letech
2007 až 2019 i úspěšný
předseda Svazu slovenských filatelistů. Na 250
stránkách knihy zachytil
množství klubových akcí i
běžný filatelistický život ve svém městě. Kontakty s
předními tvůrci československých i slovenských známek, s čelnými funkcionáři pošty, s politickými činiteli
a dalšími osobnostmi kulturního a společenského
života na Slovensku, z nichž se mnozí stali příznivci a
často i spolupracovníky nitranského klubu. Aktivita,
serióznost a nadšení pro věc se nakonec vždy vyplatí.

Hlavně se však na stránkách publikace naleznou filatelisté všech
generací z Nitry i okolí, pro které
je kniha zdrojem vzpomínek na
kus života, prožitého s filatelií. V
současnosti má klub vedle členů
z města i členy z Alekšiniec,
Bádiniec, Hlohovca, Ivanky pri
Nitre, Jabloňoviec, Nových Zámkov, Panej, Rišňoviec, Štitár, ToMiroslav Ňaršík
poľčian, Veľkého Zálužia, Zbehov
a Zlatých Moraviec. Při klubu působí od roku 1997 také
Klub Fero Horniaka, renomovaného rytce a tvůrce
známek a razítek. Příležitostný tisk rytiny známky
tohoto umělce, vydaný bratislavským Pofisem a podepsaný autorem, tvoří hodnotnou přílohu uvedené
publikace.
Inspirativní pro nás může být i vztah přátelské spolupráce a podpory mezi klubem a významnými slovenskými institucemi. Vždyť vydat 200 výtisků publikace s
bezpočtem barevných fotografií a ilustrací, na kvalitním
papíru, skvěle vytištěné, by bez sponzorů nebylo
myslitelné. Kteří to byli? Svaz slovenských filatelistů,
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Slovenská pošta,
Pofis Bratislava, Matice Slovenská, Nitranský samosprávný kraj, Město Nitra a kulturní centrum Mlýny. V
posledně uvedeném kulturním zařízení zřídila pošta
Nitra 3 příležitostnou listovní přepážku s příležitostným
razítkem. Pořádající klub předal upomínkové Děkovné
listy zúčastněným organizacím a jednotlivcům. Ptáte
se, jak početný je Klub filatelistů 52-51 Nitra? V současnosti má 39 členů, z toho 26 důchodců.
Josef Šolc

Výroční setkání Odborné společnosti KOSMOS proběhlo virtuálně
nenahradí tradiční setkání, ale v dnešní době není nezajímavý. Virtuální spojení totiž využili zejména ti, kteří
by do Prahy 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

Každá doba je spojena s nějakými změnami či výzvami. Ta současná, jak známo, je dobou koronavirovou, která se, mimo jiné, postarala i o komplikace
ve spolkovém životě, filatelii nevyjímaje. Vše nasvědčuje tomu, že omezením v setkávání není ještě
zdaleka konec.
Současná situace neumožnila uspořádat tradiční výroční setkání na půdě sekretariátu SČF, a proto se
vedení OS Kosmos rozhodlo uspořádat výroční setkání
netradičně, tedy virtuálně. Členové obdrželi motivační
mail s odkazem na možnost stažení aplikace ZOOM.
Zajisté si v tuto chvíli řeknete, že to nemohlo dopadnout dobře, vždyť přece filatelisté jsou dříve
narození a moderní techniku a aplikace neovládají. A
možná by vás napadly i jiné důvody, proč by to nemohlo jít. Ovšem realita je jiná, ukázalo se totiž, že
většina se nových výzev nebojí! A popravdě, ono se to
od příznivců kosmonautiky, tedy oboru přímo nabitého
nejnovějšími technickými aplikacemi, tak trochu i
očekává. S radostí konstatuji, že 24. 2. proběhlo první
virtuální filatelistické setkání OS u nás. Díky účasti
bratislavského kolegy mělo i mezinárodní punc. Program jednání byl tradiční, samozřejmě proběhlo i nezbytné hlasování a diskuze. Tento způsob jednání asi
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Evropská výstava poštovních známek
Ve dnech 13. až 16. října 2022 se uskuteční v hotelu
Babylon v Liberci „Evropská výstava poštovních známek a Polar Salon LIBEREC 2022“. Rozsah výstavy
je 1200 výstavních ploch (asi 75 % PRAGA 2018). K
vidění budou největší světové rarity evropských sběratelů. Více informací na www.liberec2022.eu .
Ubytovat se můžete přímo v hotelu, kde se bude výstava konat (www.hotelbabylon.cz). Po zadání kódu
„STAMP EXHIBITION“ obdržíte slevu na ubytování.
Hledáme dobrovolníky na výstavu (např. stavba
rámů, komentované prohlídky pro návštěvníky). Pro
připravovanou „dětskou poštu“ přijmeme návrhy dětí
na známku s výstavním nebo polárním námětem. Návrhy zasílejte organizátorům výstavy.
JCh

7

8/2022
FILATELIE 3/2022

π

27

Jak lze propagovat filatelii
V létě 2019 jsem se seznámil v Bludově u Šumperka,
odkud pocházejí rodiče mé manželky, s tamním
filatelistou, osmdesátiletým panem Karlem Adamem.
Začátkem roku 2020 jsem od něho obdržel krásný
filatelistický kalendář obce Bludova. Podobný kalendář
byl vydán i v následujícím roce.

Pan Adam, od mládí vášnivý filatelista, je v Bludově
a v okolí znám jako propagátor své rodné vesnice. Tuto
činnost uskutečňuje prostřednictvím přítisků na kuponech poštovních známek a tím je i vlastně propagátorem filatelie. Mezi motivy se objevují bludovský
žerotínský zámek, znak obce, místní turistické cíle, sakrální stavby, místní rodáci - malíři Adolf Kašpar a
Josef V. Barnet, další významní obyvatelé Bludova,
ale i tamní minerál zvaný bludovit a v neposlední řadě
místní Pradědovo dětské muzeum. Při realizaci návrhu přítisku úzce spolupracuje s místním malířem a
fotografem ing. Josefem Baslarem.
Od roku 2003 až do dneška realizoval tento bludovský patriot úctyhodných 163 různých přítisků a vlastní
tak největší počet přítisků s místní tématikou v ČR.
Proto je pan Adam již čtyřikráte oficiálně zapsán do České knihy rekordů a získal tak certifikáty za rekord nejvyššího počtu přítisků s místní tématikou na kuponech
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poštovních známek. Zápis do knihy rekordů probíhá v
Bludově, jde o mimořádnou událost spojenou s výstavou všech přítisků a společenskou zábavou. Lze
koupit plakát zobrazující všechny přítisky. Dokonce se
uvažuje o tom, že by se „bludovské“ přítisky na kuponech poštovních známek instalovaly v expozici pelhřimovského Muzea rekordů a kuriozit.
Zájemci o zdejší známky je mohou zakoupit za režijní
cenu v Informačním centru Kulturního domu (KD)
anebo v Pradědově dětském muzeu v Bludově, které
má vlastní pohledy a díky panu Adamovi je lze frankovat (vyplácet) „bludovskými“ známkami a získat tak
na památku zajímavý suvenýr. Činnost pana Adama
zviditelňuje a popularizuje jeho rodnou obec. O přítisky
je mezi občany značný zájem. O nových přítiscích
informuje občany obecní časopis Bludovan. Jak jsem
se dozvěděl, filatelistický obecní kalendář pro rok 2020
vznikl z popudu starosty obce ing. Pavla Stona a byl
občanům představen na vernisáži v kinosálu KD. Akce
se zúčastnilo více než sto občanů. V listopadu loňského roku (2021) vystavoval pan Karel Adam bludovské přítisky v sále Komunitního Centra Sv. Prokopa v
Praze v Nových Butovicích společně s obrazy malířky
Věry Kubík-Kdolské a malíře Josefa Baslara.
Domnívám se, že pan Karel Adam je u nás asi
jediným filatelistou, který dlouhodobě (19 let) cíleně a
úspěšně propaguje prostřednictvím přítisků na kuponech poštovních známek, v široké veřejnosti jak svoji
rodnou obec Bludov, tak i filatelii. Přítisky se tak stávají
i dokumentem doby.
Prof. Zdeněk Janout, předseda KF 00 42
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