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Vážení přátelé, členové a členky Svazu českých filatelistů,
dnes Vás vlastně poprvé oslovuji nejen jako tajemník SČF, ale i jako jeho pověřený předseda.

Výkonem této funkce mne pověřilo předsednictvo Svazu na svém červnovém zasedání, a to
na dobu do Valné hromady SČF, která je plánována na 29. 11. 2020. I když by se mohlo zdát,
že je to až za poměrně dlouhou dobu, přípravě této důležité události je samozřejmě třeba
věnovat příslušnou péči a pozornost. Proto už zahájila činnost pracovní skupina předsednic-
tva SČF, jejímž úkolem je pro Valnou hromadu připravit příslušné dokumenty, mezi nimi samo-
zřejmě i návrhy na případné úpravy Stanov. A to je i výzva pro kluby, odborné společnosti i
jednotlivé členy, aby se nad možnostmi zlepšení a rozvoje Svazu rovněž zamysleli. Trvajícím

úkolem je pak aktualizace seznamu členů, prováděná sekretariátem SČF. V této souvislosti prosím všechny naše
základní organizační jednotky o poskytnutí těchto údajů (pokud tak již neučinily).

Ve dnech 25. - 29. září se s mnohými z Vás budu mít příležitost setkat na Národní filatelistické výstavě LIBEREC
2019. Budeme tak mít tedy nejen možnost vidět zajímavé exponáty, ale i příležitost v klidu a příjemném prostředí
probrat témata, k nimž se v běhu času tak často nedostaneme.

Doba dovolených pro většinu z nás už asi skončila, a já doufám, že jste si všichni odpočinuli a nabrali dostatek
sil a energie, abychom mohli společně pokračovat v práci ve prospěch našeho svazu. 

Julius Cacka, tajemník a pověřený předseda SČF

Vážení čtenáři, vážené čtenářky,
Filatelistický svátek roku, výstava LIBEREC 2019 ve dnech 25. až 29. září, je za dveřmi! A už

dnes je zcela jisté, že bude rozhodně stát za návštěvu.
Všestranná činorodost libereckých filatelistů v posledních letech dávala tušit, že pod

Ještědem vzniká další filatelistické středisko celostátního významu. Příznivý vývoj se dovršil
v letošním roce. Nebyl to jen šťastný souběh okolností, ale především potřebný elán členů
klubu 04-01 Liberec, kteří se rozhodli pustit se do tak náročného úkolu, jakým je pořádat vý-
stavu, navíc bezprostředně po úspěšné výstavě PRAGA 2018. Bez nabízené dotace SČF,
kterou liberecký klub s díky odmítl, bez patronace FEPA a jiných mezinárodních organizací,

ale s nebývalou podporou řady domácích subjektů, které liberečtí oslovili a dokázali je získat pro svoji věc. Zá-
štitu nad akcí udělili: hejtman Libereckého kraje Martin Půta, primátor statutárního města Liberce ing. Jaroslav
Zámečník, CSc. a ředitel Krajského ředitelství Policie České republiky plk. Mgr. Vladislav Husák. Počet a kvalita
získaných sponzorů výstavy je obdivuhodná, stejně tak přispěvatelů finanční podpory.  Po výstavě budeme znát
jména všech, kteří se na ní jakýmkoli způsobem podíleli – stavěli rámy, psali články, naplnili bulletiny výstavy i
katalog statěmi trvalé hodnoty, atd., atd.. Dnes zmíníme za všechny organizátory pouze dva „hýbatele“ této
mimořádné akce, neúnavného předsedu organizačního výboru ing. Josefa Chudobu a neméně aktivního Jiřího
Krause, polárníka tělem i duší.

V Bulletinu 2 vypočítávají organizátoři exponáty, které se jim podařilo získat, včetně těch zahraničních. Bude mezi
nimi i okolo patnácti námětových exponátů a špičkové zahraniční exponáty s námětem polární filatelie. V
současnosti, kdy nám možnost procestovat svět smazala trochu z exotičnosti kupříkladu kontinentů jako Asie, při -
tažlivost polárních krajů a jejich výzkumů zůstává nedotčena. Sami se tam pravděpodobně nevydáme, ale
můžeme mít listovní zásilky z polárních stanic, výprav, ledoborců, od českých polárníků, z území jako je Rossova
dependence, Země krále Edvarda VII., Viktoriina země a velkého množství podobného materiálu, který na těch
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Usnesení 13. schůze předsednictva SČF,
konané v sobotu 22. června 2019 v Domě filatelie, Klimentská 6, Praha 1

Přítomni: Beneš F., Cacka, Helm, Chudoba, Kunc,
Maleček, Musil, Münzberger, Svoboda, Šolc, Töpfer,
Vaníček.

Omluveni: Fencl, Okáč.
Hosté: Beneš V., Schindler (oba za RK SČF).
Služba sekretariátu: Izsová.
Předsednictvo SČF schválilo:
1. návrhovou komisi: Maleček (předseda), Kunc,

Musil, ověřovatele zápisu: Münzberger, Svoboda;
2. program schůze podle pozvánky;
3. národním komisařem pro výstavu EXFILNA

(Španěl sko) B. Helma;
4. změnu výstavních propozic výstavy LIBEREC

2019.
Předsednictvo SČF rozhodlo:
1. pověřit tajemníka SČF J. Cacku výkonem funkce

předsedy SČF do valné hromady SČF v roce 2020;
2. o ocenění W. Müllera in memoriam zápisem do

Knihy cti SČF.
Předsednictvo SČF konstatuje:

že členem předsednictva se stává David Schiller
jako další náhradník v pořadí, zvolený na Valné
hromadě SČF v roce 2015.

Předsednictvo SČF vzalo na vědomí:
1. informace členů předsednictva o jejich činnosti za

období od 23. 3. 2019 do 22. 6. 2019;
2. informaci tajemníka o splnění úkolů z jednání

předsednictva SČF dne 23. 3. 2019;

3. uhrazení dlužné částky 45.400 Kč ze strany KF
06-10 Žďár nad Sázavou na účet SČF v rámci
vyúčtování výstavy Žďár 2016;

4. informaci o průběhu přípravy výstavy LIBEREC
2019;

5. zprávu předsedy revizní komise.
Předsednictvo SČF jmenovalo:
1. jury pro výstavu LIBEREC 2019 ve složení L. Kunc

(předseda), J. Cacka (místopředseda), Z. Okáč
(tajemník), členové: M. Černík, V. Jankovič, V.
Kopec ký, J. Sedlák, V. Svoboda, Z. Töpfer;

2. V. Vaníčka předsedou komise jurymanů SČF, B.
Helma a L. Kunce místopředsedy této komise.

Předsednictvo SČF ukládá:
1. M. Musilovi, aby na webu SČF uveřejnil skeny

obsa hu čestných knih SČF;
2. J. Cackovi připravit návrh úpravy výstavního řádu

a zaslat jej členům předsednictva do 31. 7. 2019 k
vyjádření a hlasování per rollam.

Předsednictvo SČF připomíná:
jednotlivým KF a OS, aby poskytly aktualizované
informace o své činnosti pro uveřejnění na webu
SČF, včetně případného odkazu na jejich webové
stránky.

Příští schůze předsednictva SČF se uskuteční v
sobotu 7. 12. 2019 od 9,30 hod. v zasedací místnosti
Domu filatelie, Praha 1, Klimentská 6. 
Zapsali: Maleček a Musil.
Ověřili: Münzberger a Svoboda.

Webové stránky SČF
Vážení kolegové, webové stránky SČF Vašim klubům

nabízejí možnost zdarma informovat ostatní členy SČF,
ale i nečleny Svazu, o Vaší činnosti, o akcích, které při-
pravujete, atp. Neváhejte proto využít tuto možnost
nejen k propagaci Vaší činnosti, ale i k propagaci SČF
jako celku. Rovněž tak můžete touto cestou upozornit
na Vaše webové stránky, o kterých možná většina fila -
telistů dosud ani neví. 

Se svými příspěvky se můžete obracet přímo na
kolegu Michala Musila, který má webové stránky SČF
na starost (michal.musil.jihlava@centrum.cz, případně

michal.musil83@centrum.cz). Obdobnou možnost
Vám dávají tištěné Informace SČF, které vycházejí
jako součást časopisu Filatelie. V případě, že se
rozhodnete využít ke své prezentaci Informace SČF,
kontaktujte kolegu Josefa Šolce, který je šéfredakto -
rem těchto Informací (jos.solc@email.cz). 

Julius Cacka, tajemník a pověřený předseda SČF

místech skutečně byl. Námětová třída nebyla na výstavě PRAGA 2018 vypsána, i když pro běžného návštěvníka bývala
vždy nejatraktivnější. Dvě desítky kvalitních exponátů budou ze Slovenska, stejný počet představí také třída mládeže.
Podchycení slovenských filatelistů, získání jejich předního odborníka ing. Jankoviče do výstavní jury, to vše je dobrým
krokem v tradiční spolupráci obou národních Svazů.

Neobvyklým nápadem na našich velkých výstavách je vystavení nesoutěžních exponátů členů libereckého klubu.
Právě tento prvek, který byl dříve praktikován u výstav nižšího typu, dává možnost místním sběratelům ukázat nej-
bližšímu okolí nejen různorodost filatelie, ale i její dostupnost pro každého člověka. Takové exponáty říkají laickému
návštěvníkovi: - „Vždyť ta filatelie je docela zajímavá, i Ty ji můžeš zkusit bez nějakých velkých finančních nákladů!
Zásobník se známkami z dětství ještě doma máš, tak co kdyby ses do toho pustil?“ To nedosáhneme vystavením
sebevětšího světového unikátu, koupeného za desítky milionů. 

A proto: na shledanou na výstavě LIBEREC 2019!
Josef ŠOLC, šéfredaktor INFORMACÍ SČF, jos.solc@email.cz

www.in for ma ce-scf.cz
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V červnu 2019 se ve Wuhanu konala
u příležitosti 70. výročí vzniku Čínské
lidové republiky Světová výstava poš -
tovních známek. Město Wuhan je cen-
trem provincie Hubei a jedním z
hlavních dopravních uzlů celé Číny.
Této pozici odpovídá i počet obyvatel

Wuhanu, jichž je na 10 milionů, tedy jako celá Česká re -
pu blika. Město je ve velké většině nově postaveno, celé
historické čtvrti byly nahrazeny moderními výškovými stav -
bami, z nichž nemalá část zatím zůstává prázdná, což
ovšem nebrání budování dalších nových staveb.

Filatelistická výstava se konala v halách místního Výsta -
viště v širším centru města. Jen její soutěžní část měla
3.500 rámů, další prostory byly vyhrazeny pro nesoutěžní
exponáty a filatelistické obchodníky. Výstavy se účastnili
sběratelé z 85 států, mezi nimiž najdeme i Tchai-wan či
KLDR. Velikost výstavy ale zapříčinila nezvládnutí řady
úkolů ze strany organizátorů, kteří mimo jiné ztratili medaili
českého vystavovatele Tomáše Mádla. Z našeho pohledu
bylo poněkud překvapivé překrytí některých „politicky ne-
korektních“ listů v exponátu národní třídy H. Zhaa (Čína:
známky předsedy Maa vydané na osvobozeném území
Číny 1944-1950). S cenzurou se naštěstí na světových vý-
stavách běžně nesetkáváme. Je však třeba říci, že vzniklé
lapsy organizátoři nahrazovali velmi přátelskou atmo-
sférou a vřelým přístupem k zahraničním návštěvníkům
akce. Stejný přátelský přístup měli i běžní návštěvníci vý-
stavy, kteří žádali zahraniční návštěvníky o společné foto-
grafie či podpisy na výstavní suvenýry. Většina návštěvníků
pocházela z Číny, počet mimoasijských filatelistů byl
minimální. 

Oproti jiným světovým výstavám si laičtí návštěvníci
prohlíželi i vystavené exponáty a nespokojili se jen s náv-
štěvou burzy. Ta byla poněkud jiná, než jaké známe z
evropských akcí. Většinu prodejců tvořily
poš tovní správy či jejich obchodní zá-
stupci. Druhou nejpočetnější skupinou
byly světové aukční domy a několik málo
nezávislých prodejců, kteří nabízeli ze-
jména filatelistické suvenýry a námě tový
materiál. Mezi čínskými návštěvníky byla
populární honba za razítky obchodníků,
která si nechávali otisknout do filatelis -
tického pasu. Exotický kolorit doplňovali
drobní prodejci filatelis tic kého materiálu,
kteří si své „poklady“ roz ložili doslova na
ulici, vedoucí od nejbližší stanice metra až
k Výstavišti.

Výstavu podpořilo Čínské poštovní mu -
zeum, které pro ni připravilo dvě expozice:
salón rarit, ukazující nejcennější staré i
novější známky ČLR, a výstavku všech
poštovních známek vydaných v Číně v
období 1949-2019. Zejména druhá expo -
zice byla navštěvována organizovanými
skupi nami čínských návštěvníků. Část vý-
stavních prostor měla vyhrazenu Světová
poštovní unie, která dala poštovním sprá -
vám z celého světa možnost představit
zde své poš tovní ceniny. K vidění byl v této
části exponát Slovenské pošty. 

Český vystavovatel Vít Vaníček, který
byl zároveň na ším národním komisařem,

patřil k vybraným filatelistům, kteří návštěvníkům světové
výstavy představili svůj špičkový materiál v části výstavy
věnované prestižnímu sdružení Grand Prix Club. Skvrnou
na pověsti výstavy se stalo odci zení několika exemplářů
filatelistické literatury a čestných cen, věnova ných
národními svazy organizátorům akce. Cena od SČF na-
štěstí mezi ukrade nými nebyla a byla udělena exponátu
Poštovní systém Místokrálovství Peru vystavovatele J.C.
Ponce Lozada, který  získal nejen velkou zlatou medaili, ale
byl i jedním z kandidátů na Grand Prix výstavy. 

Wuhanská výstava patří k nejúspěšnějším akcím čes -
kých filatelistů. Organizátoři přijali 6 exponátů z ČR, při-
čemž 2 z nich byly odměněny velkou zlatou medailí (V.
Vaníček za exponát Poštovní historie Českých zemí – 96
bodů a T. Mádl za exponát Československo 1918-1939 –
95 bodů), 1 exponát obdržel zlatou medaili (M. Černík za
exponát Obnova poštovního provozu v Československu po
Druhé světové válce – 90 bodů) a 1 exponát získal velkou
pozlacenou medaili (J. Kraus za exponát Objevování
Antarktidy a vše, co s tím souvisí – 89 bodů). Mladý vy-
stavovatel V. Zábojník obdržel za svůj exponát Automobil

pěkné hodnocení 75 bodů a velkou stří-
brnou medaili. Ve třídě literatury byl český
vystavovatel E. Lukeš odměněn za svou
knihu mapující výzkumné cesty Kryštofa
Kolumba postříbřenou medailí se ziskem
67  bodů. 

Pěkné hodnocení získaly i exponáty
slovenských filate lis tů: F. Divok obdržel za
svůj exponát Spiše velkou pozla cenou
medaili (87 bodů), L. Fekete byl odměněn
za expo nát Rakousko-uherského námoř -
nic tva stejnou medailí a ziskem 85 bodů.
R. Rakovský představil svůj exponát o
definitivních výplatních známkách A. Hlin -
ky z roku 1939 a získal pozlacenou me -
daili (80 bodů). Ve třídě literatury obdržela
výborná monografie slovenských celin
(autoři O. Földes a S. Havlíček) pozlace -
nou medaili (82 bodů) a publi kace Sloven-
ské pošty k 25. jubileu slovenských
známek byla odměněna stříbrnou medailí
a ziskem 73 bodů. 

Exponáty s československým námětem
na výstavě představili i norský vysta vo -
vatel J. Klementsen (ČSR 1928-1938) a
španělský kolega J. Page (Defi nitivní vy-
dání NRZU 1945), kteří shodně zís kali
stříbrné medaile a 73 bodů.

Lubor Kunc, člen jury

Světová výstava poštovních známek China 2019

Budovy wuhanského Výstaviště, kde se akce konala.

Úspěšní čs. vystavovatelé 
V. Vaníček a T. Mádl.
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Stockholmia 2019

Královská filatelistická
spo lečnost v Londýně
(Royal Philatelic Society
of London, RPSL) letos
osla vila 150. výročí své -

ho založení v roce 1869. Stala se nejstarší dosud exis -
tující filatelistickou organizací na světě. Toto kulaté
jubileum oslavila na „klubové výstavě“, pořádané pod
patronátem britské královny a švédského krále ve
Stockholmu. Výstava i její doprovodné akce probíhaly
v prostorách moderního konferenčního centra Water-
front, nacházejícího se nedaleko proslavené stock -
holm ské radnice. Výstavu zahájil osobně švédský král
Karel XVI. Gustav, který ji ne jen formálně otevřel, ale
sám si expozici i prohlédl. Představeno tu bylo na 400
soutěžních exponátů.

lists“. Mezi nimi najdeme i dva české sběratele: Otto
Hornunga (1993) a Ladislava Dvořáčka (2000). Sou -
částí stockholmské akce bylo i dekorování letošních
oceněných filatelistů, které proběhlo v Zrcadlovém
sále Grandhotelu. Mezi jeho laureáty byl i Prakob
Chira kiti z Thajska, který vloni významně podporoval
naši světovou výstavu PRAGA 2018.

V pátém patře centra našli návštěvníci Čestný dvůr
výstavy, ve kterém bylo vystaveno mimo jiné 5 dopisů
vyplacených první poštovní známkou světa „Penny
Black“ v den jejího vydání (6.5.1840), některé dopisy
byly frankovány dokonce dvoupáskami této známky.
Klenot této části Čestného dvora byl ovšem uložen v
samostatné části představující britskou královskou
sbírku, kde byl k vidění dopis vyplacený desetiblokem
první známky, odeslaný v den jejího vydání! Ze švéd-
ských rarit byl k vidění unikátní chybotisk známky „Tre-
Skilling-Banco“ z roku 1855, která byla vytištěna ve žlu -
té místo v zelené barvě. V další části Čestného dvora
byly vystaveny rarity evropské i světové filatelie včetně
havajských misionářských známek, dopisu přeprave -
ného Pony expresem americkému prezidentu Abraha -
mu Lincol novi či zásilky vyplacené poštmistrovskou
známkou „Modrý chlapec“ v americkém městě Alexan-
dria (1847). Ve čtvrtém patře našli návštěvníci výstavy
nesoutěžní exponáty a exponáty teritoriální filatelie, a
dále stánky obchodníků, aukcionářů a prodejn místo
Švédské pošty. Druhé podlaží obsahovalo expo náty
poštovní historie a všech ostatních výstavních tříd.

Třetí patro bylo celé vyhrazeno RPSL a nacházela se
zde také třída literatury a prostory Mezinárodní aso -
ciace filatelistických novinářů AIJP. K vidění zde byly
nejen zajímavé filatelistické nesoutěžní exponáty, ale i
řada arte faktů dokumentujících historii RPSL, včetně
originálních listů s podpisy významných filatelistů, kteří
byli oceněni za dlouholetou činnost možností podepsat
se na prestižní listinu „Roll of Distinguished Phila te -

Této výjimečné výstavní akce se zúčastnili dva vy-
stavovatelé z České republiky. Jiří Kraus představil své
exponáty První švédská antarktická expedice 1901-
1904 (88 bodů) a Objevování Antarktidy a vše, co s tím
souvisí (85 bodů), za které shodně obdržel velké
pozlacené medaile. Lubor Kunc ukázal svůj exponát
Rakousko-uherská polní pošta 1914-1918, za který byl
oceněn 83 body a pozlacenou medailí. Tato hodnocení
našich exponátů jsou velmi příznivá. Jelikož se výsta -
va nekonala pod záštitou Mezinárodní filatelistické
federace FIP, nemuseli se členové mezinárodní jury řídit
systémem hodnocení soutěžních filatelistických expo -
nátů FIP a většina vystavených exponátů byla ve
Stockholmu hodnocena v nestandardně vysoké kon -
ku renci hůře než na světových výstavách. Některé
„zlaté“ exponáty ze světových výstav zde dokonce zí-
skaly „jen“ pozlacené medaile. Vystavovatelé nebyli vý-
rokem jury většinou rozladěni, uvolněná atmosféra do-
plněná zajímavým filatelistickým programem a maleb -
ností Stockholmu brzy okouzlila každého návštěvníka
této zdařilé akce.

Waterfront Congress Centre Stockholm.

Podpis L. Dvořáčka na „Roll of Distinguished Philatelists“.

Kolegům z Royal Philatelic Society of London pře-
jeme vše nejlepší a hodně filatelistických úspěchů do
dalších 150 let jejich činnosti! Případní zájemci o
aktivity RPSL mne mohou kontaktovat na email
lubor.kunc@seznam.cz . Lubor Kunc

Švédský aršík 
vydaný k výstavě
Stockholmia 2019



FILATELIE  9/2019 π 29INFORMACE S»F Ë. 3/2019 5

Odborná společnost SČF KOSMOS se připojila k
osla vám 50. výročí přistání člověka na Měsíc a k
tomuto výročí připravila, ve spolupráci s dalšími
subjekty, několik propagačních výstavek.

Aby bylo možné výstavy uskutečnit, musí se sladit
několik předpokladů: je třeba mít připraven odpoví da -
jící materiál, je třeba také zajistit vhodné místo a do-
hodnout podmínky instalace a v neposlední řadě je
třeba mít k dispozici montážníky, kteří výstavu na-
instalují a na závěr také demontují. Za touto větou se
skrývá mnoho telefonátů, osobních jednání, přesvěd -
čování a také času stráveného instalací a demontáží.
Ovšem, tyto aktivity také přinášejí radost „z díla“, na-
příklad při setkání s kosmickými nadšenci při zahájení
výstavy. V neposlední řadě je třeba vyzdvihnout ochotu
a zájem zástupců KF, kteří naši snahu podpořili za-
půjčením rámů nebo kompletní instalací a demontáží
výstavy.

Díky spolupráci s naším bývalým členem a dlouho -
letým sběratelem námětu program Apollo p. Růžičkou
jsem naskenoval jeho dva exponáty zaměřené na let
Apolla 11. K dispozici tak bylo 2 x 80 listů. O vhodné
doplnění a osvě žení se postaral předseda OS Kosmos
J. Cacka, který dodal 48 listů s podepsa nými foto-
grafiemi a obálkami z celého programu Apollo. Vy-
stavovány byly listy vytištěné ze skenů, tedy barevné
kopie. Opět jsme se přesvědčili, že když se použijí listy
kvalitně vytištěné, málokterý návštěvník tuto skutečnost
rozpozná. Přitom není třeba řešit starosti s dovozem
exponátů, pojištění, zabezpečení, zabránění sluneč -
nímu osvitu apod. Další výhodou tohoto způsobu vy-
stavování je skutečnost, že v tentýž den může být vý-
stava v libovolném počtu sálů, neboť to záleží pouze na
počtu výtisků a schopnostech organizátorů.

První výstava byla realizována ve spolupráci s
Americ kým centrem v Praze. Tato květnová (6.-23.5.)
výstavka nazvaná Muži na Měsíci byla umístěna na
pres tižním místě a zajistilo ji Americké centrum. Vy-
staven byl výběr z listů, neboť kapacita stěn a vý-
stavního zařízení neumožnila vystavit vše nabídnuté.

ve výroční den, tedy 20. 7. po přednášce věnované letu
Apollo 11, kterou profesionálně provedl Milan Halou -
sek z České kosmické kanceláře. Přednáškový sál byl
zcela vyprodán a mnozí ze stovky přítomných si zašli
zopakovat významná data k instalo vaným exponátům.

Dalším výstavním místem bylo Brno. Členové KF A.
Muchy, po dohodě s OS Kosmos, instalovali výstavku
v předsálí brněnské hvězdárny v termínu15. až 28. 7.
Svoje listy zaměřené na Apollo zde vystavil také člen
KF A. Muchy p. Herman.

Výstavy k 50. výročí letu Apollo 11

Plný rozsah výstavy je k vidění v Hvězdárně a plane -
táriu v Hradci Králové, a to v předsálí moderní budovy
s přednáškovým sálem a výstavními prostory. Pro vý-
stavu zapůjčil rámy KF Jihlava a realizaci zajistila
dvojice Motl-Fencl, která se osvědčila na nedávné vý-
stavě Hoří!!! ve Vysokém Mýtě. Výstava byla otevřena

Veliké díky patří všem, kdo se na všech výstavách
jakýmkoli způsobem podíleli. Z výše uvedeného je
zřejmé, že filatelisté si umějí vyjít vstříc a spolupracovat.
Hlavní je chuť chtít něco zajímavého připravit. Je jen
škoda, že díky nedohodě s majitelem exponátů o
Apollu 11 nebyl plně využit výstavní potencionál a
kulaté výročí v ještě větším počtu výstav. Přesto se do-
mnívám, že jsme o sobě dali výrazně vědět, a že jsme
těmito akcemi velmi dobře reprezentovali naši společ -
nost a SČF. Petr Fencl
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Kam za filatelií - podzim 2019

Setkání

Trnava, Kalokagatia CVČ, Strelecká 1.
Čtvrtek (16 – 17,30 h).
Trutnov, KF 05-76, 21. 9., 19. 10. - MěÚ,
malý sál, Slovanské nám. 165 (8 - 11 h).
Valašské Meziříčí, KF 07-29, Klub
seniorů, Tolstého1338. Setkání sběratelů
všech oborů. Každá 1. neděle v měsíci (7
– 10 h).
Vrchlabí, 11. 10., 10. 11. - Gymnázium,
J. A. Komenského 586 (8 – 11 h).
Žilina, 15. 9., 20. 10., 10. 11. – Mez-
inárodní hobby setkání. Budova Ingeo,
Bytčická 16 (7 h).

Banská Bystrica, Dom slovenského
misijného hnutia, ul. Skuteckého 4.
Druhá neděle v měsíci (9 – 11 h).
Brandýs n. Labem, jídelna Popelka,
Vrábí – Průmyslová 2469. Druhé a 4.
pondělí v měsíci (14 – 16 h).
Brno, KF A. Muchy, Orlí 30. Členské
kolování. Čtvrtek (16,30 – 18 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, restaurace U
Kašny. Každé pondělí (19 – 21 h).
Dvůr Králové n. L., restaurace U
Hlaváčků. Čtvrtek (17,30 - 20 h).
Frýdek – Místek 2, KF 07-09, restaurace
Lidový dům, ul. F. Čejky 450. Čtvrtek (16
- 18 h).
Frýdlant n. Ostravicí, KF 07-38, ZŠ T. G.
Masaryka, Janáčkova ul. Sudý pátek (16
– 18 h).
Havířov, KF 07-5, KD L. Janáčka, Dlouhá
tř. Liché pondělí (14 – 16,30 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, Středisko knihovnických
a kultur. služeb, 1. p./14. Sobota (od 9 h).
Chotěšov, KF 03-49, 22. 9., 13. 10. -
Restaurace Pod klášterem (13,30 – 15 h).
Chrudim, Stará radnice, náměstí.
Poslední pondělí v měsíci (16,30 h).
Jablonec n. Nisou, učebna autoškoly
Hlavatý, Vodní 36. Neděle (9 – 11 h).
Jeseník, KF 07-6, restaurace Praděd,
nám. Svobody 875. Neděle (10 – 12 h).
Jihlava, KF 06-40 Vysočina, klubovna
KF, Brněnská 13. Klubové setkání
filatelistů. Každá lichá neděle (9 – 12 h).
Jilemnice, KF 05-041, KD, zasedací
místnost hasičského sboru. Třetí neděle
v měsíci (9 – 11 h).
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 (9 – 11 h).

Bechyně, KF 02-25, Hotel Drak, Libušina
třída. Neděle (9 – 11 h).
Bratislava, ZŠ, Riazanská ul. č. 75.
Neděle (7,30 – 11,30 h).
Brno, KF A. Muchy 06-22 Kometa Pub,
Kounicova 20, 2 x měsíčně v sobotu (9 -
11 h); poslední sobota v měsíci při burze
klubová aukce (8 -11).
Hradec Králové, Jídelna Policie ČR, Ul-
richovo nám. 810. Neděle (7,30 – 11 h).
Kolín, radnice na náměstí. Druhá sobota
v měsíci (7,30 – 12 h).
Košice, Spolok košických filatelistov.
Masarykova 17. Neděle (8 – 12 h).
Kroměříž, KF 06-5, Dům kultury. Klubová
schůzka. Každou 1., 2., 3. neděli v měsíci
(9 – 11 h).
Liberec 13, KF 04-01, sál restaurace U
Košků, Vrchlického 50. Krajské setkání.
Každá druhá sobota v měsíci (7 – 10 h).
Litvínov, 20. 10. – Velká burza. Schola
Humanitas (8 - 11 h). Stoly: 606 821 321.
Nová Paka, KF 05-86, malý sál P-centra
Militký. Každá 1. neděle v měsíci (7,30 –
10 h).
Opava, KF 07-16, Horní náměstí 49, 4. p.
Každá neděle (9 – 11 h).
Partizánske, KF 52-40, Centrum voľného
času – Luhy, Ul. Generála Svobodu
603/53. Každá neděle (9 – 11 h).
Praha 9 - Prosek, Jablonecká 322, 1. p.
Liché pondělí (18 – 20 h).
Praha 10 - Strašnice, KF 00-10 Kotva,
KD Barikádníků. Středa (15 – 18 h).
Praha 10, KČF 00-01, KD Barikádníků,
Saratovská 200/1. Neděle (8 – 11 h).
Přerov, Sokolovna, Brabansko 1. Neděle
(9 – 10,30 h).
Rožnov p. Radhoštěm, 24. 11. - 57.
oblastní burza - filatelie a pohlednic. V
rámci programu předání cen a výstavka
prací výtvarné soutěže mladých na téma
Co se mi líbí v Rožnově p. R. a okolí na
pošt. známkách a výstava k 60. výročí
KF R p. R., MěÚ, zasedací m., Masaryko-
vo nám. 128 (8 – 11,30 h).
Sokolov, 13. 10. – Velká podzimní burza
známek, pohlednic, celin, bankovek,
kalendářů. Městský dům kultury, velký
sál, Nám. Budovatelů (8 – 12 h).
Svitavy, KF 05-78, 29. 9. - Sběratelská
burza všech oborů. Sál KD Fabrika,
Wolkerova alej 92/18 (8 - 12 h). Obj. stolů:
732 423 235.
Strakonice, KF 02-2, 29. 9. - Burza.
Sokolovna (7,30 - 11 h).
Tábor, KF 02-3, Dům armády, Kyjevská
ul. Každá 4. sobota v měsíci (8 - 11 h).
Teplice, Gymnázium čs. dobrovolců.
První neděle (na oblastní úrovni) a 3.
neděle v měsíci (8 – 11 h).
Turnov, KF 05-13, 30. 11. - Filatelistická
burza známek a pohlednic. Sál Střelnice
(8 - 11 h).
Trenčín, KF 52-10, 17. 11. - Celostátní
výměnná burza. Kulturní středisko, Dlhé
hony (7 - 13 h). Stoly: I. Gunar, tel. 0905
809 066, J. Fabuš, 0907 716 529.

Burzy Kaznějov, KF 03-063, Motorest. Každá 2.
a 4. neděle v měsíci (od 14 h).
Kladno, Hlavní pošta, 3. patro. Sobota (8
– 11 h).
Klášterec n. Ohří, KF 04-82, restaurace
Panoráma. Středa (17 – 19 h).
Kostelec n. O., KF 05-42, hotel Rabšte-
jn, Palackého n. První neděle v měsíci (9
– 11 h).
Kraslice, restaurace U Rytíře. První
čtvrtek v měsíci (17 – 19 h).
Krupka, KF 04-68, restaurace U Václava,
Revoluční 16. Každá 2. a 4. neděle v
měsíci (9 – 11 h).
Krnov, Café club Románo, Zámecké
nám. 19. První a 3. neděle v měsíci
(10,30 – 12 h).
Levice, Dům kultury Junior. Druhá a
čtvrtá neděle v měsíci (9 – 12 h).
Liberec, KF 04-01, zasedací m. ČSTV,
Jablonecká 88/18. Neděle (8,30 – 11 h).
Litoměřice, KF 04-14, Vrchlického 248.
Liché pondělí (od 17 h).
Litvínov, aula Scholy Humanitas. Každé
2. a 4. úterý v měsíci (16 – 17 h).
Lovosice, KF 04-38, Kulturní zařízení
Lovoš, ul. 8. května. Poslední čtvrtek v
měsíci (16 – 18 h).
Lučenec, KF 53-09, hotel Slovan
Lučenec, Železničná 25. Sobota (10 –
12 h).
Malacky, KF 52-32, budova bývalého
MěÚ, Radlinského 2751/1. Předposlední
čtvrtek v měsíci (16 – 18 h).
Martin, KF 53-05, DO Strojár, Vajanského
n. 2. Vým. schůzka. Pondělí (od 18 h).
Mělník, autokemp Mělník. Každý 3.
čtvrtek v měsíci (od 17 h) .
Michalovce, ZSF, klub 54-23, Dom Mat-
ice slovenskej, Masarykova ul. 42. Druhé
pondělí v měsíci (od 17 h).
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).
Náchod, KF 05-10, nádraží ČD. Každá
neděle (9 - 11 h); mladí filatelisté - 3.
neděle v měsíci (9,30 – 11 h).
Nové Mesto nad Váhom, Městské
kultúrne stredisko. Čtvrtek (18 – 19 h).
Nové Zámky, hotel Korzo – Kavárna,
Hlavné nám. Druhá a 4. neděle v měsíci
(9 - 12 h).
Nymburk, Obecní dům Kokos. Pátek (od
15 h).
Olomouc, KF 07-02 Haná. Klub seniorů,
Javoříčská 2. Každá 2. neděle v měsíci (9
- 11 h).
Ostrava – Hrabůvka, KF 07-11 a KF 07-
35, Dům s pečovatelskou službou,
Odborářská 72. Sobota (7 - 10 h).
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. Klubovna v
Evropském domě. Každá středa (16 –
17 h).
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Připomínka 100. výročí prvního příležitostného razítka v RČS

Znojemský kroužek mladých filatelistů KMF 56-83
Fero Horniaka si v letošním roce připomíná významné
jubileum československé filatelie. Právě před sto lety,
24. srpna 1919, bylo během župního sletu sokolstva ve
Znojmě používáno první československé příležitostné
poštovní razítko!

Po skonční první světové války vzrůstaly ve Znojmě
a velké části jihomoravského regionu s většinou ně -
mec kého obyvatelstva snahy proti začlenění tohoto
území do nové Republiky československé. Tyto snahy
byly  ukončeny postupným obsazováním separatistic -
kého moravsko-rakouského pohraničí českosloven-
ským vojskem na sklonku roku 1918. Sletová cvičení
české tělovýchovné organizace Sokol se konala v
roce 1919 za účelem posílení „českého ducha“ i v
několika dalších smíšených česko-německých měs -
tech, ale pouze ve Znojmě bylo používáno příleži -
tostné razítko, které můžeme v katalozích označit
pořadovým číslem 1.

Znojemský KMF 56-83 Fero Horniaka připravil k tomu -
to stému výročí dopisnici a obálku s přítiskem. Na něm

je zobrazen otisk tohoto příležitostného razítka, dopl ně -
ný textem „100. výročí prvního příležitostného poštovního
razítka ČSR“. Na poště Znojmo 1 byla navíc od 19. do
26. 8. používána příležitostná nálepka APOST a od 19.
8. do spotřebování také příležitostná R-nálepka.

Stanislav Dušek

Kam za filatelií - podzim 2019
Pelhřimov, KF 02-15, klubovna restau-
race Pražanka. Čtvrtek (16 – 17 h).
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/II. Neděle (9 – 11 h).
Prachatice, KF 02-9, klubovna byt.
družstva, Pod Hradbami 55. Druhá
neděle (10 – 12 h).
Přerov, KF 07-18, sokolovna, Brabansko
2. Neděle (9 – 10,30 h).
Rokycany, KF 03-5, restaurace Sokolov-
na, klubovna č. 3. Vždy 1. středa v měsíci
(19 – 20 h).
Roudnice n. Labem, KF 04-42, KD Říp,
Husovo nám. 58. Druhé pondělí v měsíci
(17 – 19 h).
Rožnov p. Radhoštěm, 19. 9., 3., 17. a
31. 10., 14. 11. - Výměnná schůzka.
Středisko volného času, pavilon B vlevo
u ZŠ Pod Skalkou (18 – 20 h).
Rychnov n. Kněžnou, KF 05-12, hospo-
da v hotelu Havel, Staré náměstí. Druhá
neděle v měsíci (od 10 h) .
Sokolov, KF 03-8, Městský dům kultury
(klubovna), nám. Budovatelů. Druhá a
4. neděle v měsíci (9 – 10,30 h).
Strakonice, KF 02-2, restaurace Jiskra.
Každá neděle (10 – 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, Polik-
linika, Masarykova 330. Druhá neděle v
měsíci (9 – 11 h).
Trenčín, KF 52-10, 22. 9., 6. a 20. 10. –
Sběratelské střetnutí. Kultúrne stredisko
Dlhé hony (9 - 11 h).

Trnava, KF Tirnavia, sborová síň evan-
gelické církve, náměstí SNP 7. Čtvrtek
(16 – 17,30 h).
Třebíč, KF 06-3, Forum, Masarykovo
nám. 12. Pondělí (14 – 16 h).
Uherské Hradiště, KF 06-15, Menza,
Studentské náměstí 1535 (bývalá
kasárna, červená budova). Neděle (9 –
11 h).
Uhlířské Janovice, restaurace U mys-
livce, Kolínská 172. Druhý čtvrtek v
měsíci (19 – 21 h).
Ústí n. Labem, OC Forum, 1. p., 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, Knihku-
pectví, Masarykovo nám. 105. Druhá
neděle v měsíci (9 – 11 h).
Valašské Meziříčí, KF 07-29, Klub
seniorů, Tolstého 1338. Druhá a 4. středa
v měsíci (16 – 17 h).
Vsetín, KF 07-89, restaurace Snaha.
První a 3. čtvrtek (17 – 18,30 h).
Vyškov, KF 06-7, Sokolský dům. Každá
sudá neděle 9,30 – 10,30 h).
Zlín, KF 06-2, Dům kultury Zlín. Neděle (8
– 10,30 h).
Znojmo, KF 06-24, Hotel u Divadla. První
neděle v měsíci (9 - 11 h)
Zruč nad Sázavou, Spolkový dům, 5.
května 510, 1. p. První a 3. neděle v
měsíci (9 – 11 h).
Žamberk, KF 05-70, restaurace U Di-
vadla. Každá neděle (9 – 11 h).
Žďár n. Sázavou, KF 06-10, 22. 9., 13. a
27. 10., 10. a 24. 11. - Salonek restaurace
Táferna (9 - 11 h).
Žilina, KF 53-19, Matice slovenská, Hol-
lého ul.. Každá neděle (9 h).

KF 06-99 Slavičín pořádá ve Slavičín -
ském muzeu propagační výstavu se
zamě řením na faunu a floru na znám -
kách ČSR a ČR. 

Výstava bude zahájena 14. 9. 2019. 
V muzeu je možné shlédnout expozici
zabývající se leteckou bitvou nad Bílými
Karpaty ze srpna 1944, zvěroklestičstvím
a archeologickými nálezy ze Slavičínska
a okolí. 
Bližší informace: www.mesto-slavicin.cz

VÝSTAVY

PŘEDNÁŠKY
KF 00-65 Apollofila. Dům Filatelie, Kli-
mentská 6, Praha 1, zasedací místnost
(od 17 hodin).
π 17. 9. 2019 Michal Hauzr: Poštovní
zásilky v přeshraničním styku za protekto -
rátu Čechy a Morava

* * *
KF 00-15 sběratelů specializovaných
oborů. Dům Portus, Karoliny Světlé 18
(roh s ulicí Betlémskou), Praha 1. Vždy
1. čtvrtek v měsíci od 16,30 hodin.
π 3. 10. 2019 Vladimír Malovík Použití
doplatních známek v poštovním provozu

Poštovní muzeum Praha, Nové Mlýny 2
Praha 1 (út-ne 9-12, 13-17 h)

VÝSTAVA ČTYŘLÍSTEK a jeho přátelé
Výstava potrvá do 20. 10.

Oddělení známkové tvorby pořádá vždy
u příležitosti dne vydání poštovních zná -
mek výstavky spojené s autogramiádou
jejich tvůrců. Akce se konají v 1. patře bu-
dovy Hlavní pošty Praha 1, Jindřišská 14
(ochoz nad dvoranou). Nejbližší výstavky
jsou plánovány na: 2. 10., 23. 10., 13. 11.

VÝSTAVKY ZNÁMKOVÉ TVORBY
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V sobotu 8. června v Praze proběhlo celostátní kolo
46. ročníku Filatelistické olympiády. Účast soutěžících
byla tentokrát trochu nižší, než jsme očekávali, ale
jejich úroveň byla naopak velmi dobrá.

1. Jakub Burian JM
2. Adam Havlíček VČ
3. Natálie Hegerová VČ
4. Jan Blažek Pha

Kategorie B:
1. Jaroslav Zikmund Pha

Tématem letošního ročníku FO bylo „Komunikace“.
Téma moderní a zajímavé, a jak se nakonec ukázalo,
soutěžící se s ním dokázali velmi dobře vypořádat.
Sou těž začala jako obvykle písemnými testy, které
obsahovaly otázky z filatelie i odborné otázky vztahující
se k tématu FO.

Poté následovala tvorba albových listů. Každý ze
soutěžících si téma upravil podle svého. Dva zvolili
téma telefon, několik dalších pak různé dopravní pro-
středky. Je třeba ocenit to, že všichni soutěžící dokázali
téma skutečně dobře a někdy i opravdu do hloubky
zpracovat, zpravidla tam byl nějaký příběh. To je oproti
předchozím ročníkům znatelný pokrok. Prakticky
všichni soutěžící dokázali vytvořit pěkné a kvalitní
miniexponáty a některé z nich by se skutečně mohly
stát základem pro vytvořeni opravdového soutěžního
exponátu.

Soutěž byla zakončena vyhlášením výsledků.
Kategorie A:

Kategorie C:
1. Michaela Sedláková JM
2. Lukáš Farský VČ

Poděkování patří především vedoucímu KMF při KF
00-65 Apollofila Rudolfu Schindlerovi a všem sponzo -
rům, díky nimž se mohlo celostátní finále FO uskutečnit
opět v prostorách stavební spořitelny Raiffeisenbank v
Praze. Zdeněk Töpfer


