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Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové, členky a členové SČF,
jménem předsednictva Svazu českých filatelistů i jménem svým upřímně děkuji všem

členům a funkcionářům klubů i odborných společností za vykonanou práci v roce 2017 ve
prospěch organizované filatelie a našich poštovních známek.

Vstoupili jsme do roku 2018, roku významných výročí – 100. výročí vzniku Českosloven-
ské republiky, 100. výročí vydání prvních československých známek, 100. výročí založení
Poštovního muzea v Praze, 100. výročí ukončení I. světové války a 25. výročí vzniku České
republiky. Všechna uvedená výročí oslavíme v srpnu konáním Světové výstavy poštovních
známek PRAGA 2018. Jsem přesvědčen, že i Vy, podle svých možností, přispějete k jejímu
zdárnému průběhu.

V novém roce 2018 Vám přeji pevné zdraví, žádné nehody, splnění všech předsevzetí a hodně úspěchů v osobním
životě i radosti z našeho společného koníčka.

Walter Müller, předseda SČF

Vážení přátelé,
letopočet s osmičkou na konci je opět tady; dokonce se zdá, že dříve, než jsme se na-

dáli. Rázem jsme už v jeho čtvrtině, nadohled od 2. Slovensko-české výstavy NITRAFILA
2018 v Nitře počátkem července, bezprostředně následované vrcholnou událostí letošní
evropské filatelie – srpnovou specializovanou Světovou výstavou poštovních známek
PRAGA 2018.

Nastávající rok nebude pro naši organizovanou filatelii jednoduchý. Už v jeho předvečer
jsme zažili definitivní ukončení činnosti České námětové společnosti SČF, dlouholeté
organizátorky námětové a tematické filatelie ve Svazu českých filatelistů. Kdysi životem kypící
vlajková loď naší filatelie, která byla na svém vrcholu rovnocennou partnerkou i sběratelům

československé známky, ztratila dech.  V průběhu roku se snad podaří zbylému funkcionářskému aktivu najít pří-
činy současného neutěšeného stavu i vhodnější organizační formy, které povedou k renezanci naší námětařiny.
Dobré příklady máme v Olympsportu nebo v odborných sekcích Astrofilatelie a Polární filatelie.

Bezproblémový nebyl ani samotný vstup do letošního roku. Překvapivé zdražení poštovného na základní
vnitrostátní listovní korespondenci, včetně doporučených dopisů, nás zastihlo „bez varování“. jako studená
sprcha. Věřili jsme, že v letošním roce naše pošta zdražovat nebude. Chyba lávky! Porto 19 Kč za pohlednici a
44 Kč za doporučený dopis nepochybně představuje jednu z nejvyšších příček na žebříčku nejdražších vnitro -
státních poštovních poplatků v Evropě. Prvenství, o které není co stát. Znamená to ovšem i snížení filatelistické kore-
spondence a menší počet upotřebených známek pro specializované sběratele i pro mládež. Velkou část naší člen-
ské základny tvoří lidé v důchodovém věku, vesměs pamatující dobu, kdy posílali pohlednice za 30 haléřů a do-
pisy (do 20 gramů) za 60 haléřů. Ale nemusíme chodit tak daleko. Ještě v roce 2015 byla na pohlednici potřeba
známka 15 Kč.

Česká pošta nám však letos udělá i mnoho radosti, a to v souvislosti s naší světovou výstavou, kde je
organizačnímu výboru významným a nenahraditelným partnerem. Připravuje další emise výtvarně kvalitních,
nápaditých známek a dalších materiálů filatelistického zájmu. Takové známky pražské výstavy pravidelně provázely
a jsou dnes trvalou upomínkou na jejich konání. Podle dosud zveřejněných záměrů, jako jsou listy pro přítisky pří-
mo na výstavě nebo přehled aktivit Poštovního muzea je jisté, že kdo spořil a bude chtít, bude mít do čeho
investovat.
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SLOVO TAJEMNÍKA SČF

NITRAFILA 2018 – 2. slovensko-česká filatelistická výstava

Filatelistický svátek, na který se těší i značná část široké veřejnosti, obětavě připravuje výstavní výbor výstavy PRAGA
2018. Z jeho tvůrčí dílny vyšel 1. února výstavní Bulletin č. 1. Můžeme si ho prohlédnout na webu, případně si ho
sami vytisknout. Obsahuje vše, co se od takové tiskoviny očekává – pozdravné projevy funkcionářů, představení
našeho hlavního města, portréty organizátorů a národních komisařů, nezbytné pokyny pro vystavovatele. Je-li číslo
jedna, bude i číslo dvě. Zmínka o patronaci primátorky Prahy nad celou akcí vyvolává otázku, zda po skončení pre-
zidentských voleb bude požádána o záštitu rovněž i hlava státu, jak bývalo pravidlem u všech minulých světovek.
Navíc akce, usilující o celosvětovou pozornost, dává příležitost k sebeuplatnění širokému počtu různých pod-
nikatelských subjektů. Věřme, že uspořádání tak náročné akce, jakou představuje PRAGA 2018, přivede do Svazu
českých filatelistů nové členy, a že se vynaložená námaha v dobrém vrátí.

Josef ŠOLC, šéfredaktor INFORMACÍ SČF, jos.solc@email.cz

Upozorňujeme naše vystavovatele, že
do 30.4.2018 musí být organizačnímu
výboru výše uvedené výstavy předány
přihlášky jednotlivých vystavovatelů. Pro
české vystavovatele, kteří získali napří-
klad na výstavě JIHLAVA 2017 potřebný
počet bodů, se tak otevírá možnost zí-

skat kvalifikaci na výstavě I.stupně a tím si otevřít cestu na
výstavy FEPA a FIP. Potřebné dokumenty (přihláška, pro-
pozice) jsou k dispozici buď na webových stránkách SČF
(www.informace-scf.cz), anebo přímo na sekretariátu SČF
(603 587 593, sekretariat@informace-scf.cz), kde je třeba
vyplněné přihlášky i odevzdat. Sekretariát poté zpro-
středkuje potřebné pojištění exponátů.

Vážení kolegové, vážení přátelé! 
Předpokládám, že jste se již vzpamatovali z předvánočního a vánočního shonu a že jste

všichni vykročili no nového roku 2018 tou správnou nohou. Správné vykročení totiž bude po-
třebovat v tomto roce i náš Svaz, protože nás čeká Světová výstava PRAGA 2018. Je si třeba
uvědomit, že uspořádání Světové výstavy není, a ani nemůže být, pouze záležitostí několika
lidí v organizačním výboru, ale mělo by se to stát srdeční záležitostí všech členů SČF, pro-
tože úspěch či neúspěch takovéto výstavy jasně ukazuje kvalitu dané zájmové organizace
jako celku. Na tomto místě je proto třeba poděkovat všem těm, kteří se až dosud rozhodli
podpořit realizaci výstavy buď finančně, nebo nabídkou dobrovolné pomoci. A těch
dobrovolníků bude třeba, protože se musí na počátku přebírat a na konci předávat exponáty,

musí být zajištěna pořadatelská služba, výstava se sama nepostaví ani nerozebere atd. 
Na své posledním zasedání v roce 2017 vyzvalo Předsednictvo SČF jednotlivé filatelistické kluby a Odborné

společnosti, aby využily nastávající oslavy 100. výročí vzniku naší republiky k tomu, aby spoluúčastí na těchto
oslavách v místech svého působení přispěly nejen k úspěchu těchto oslav, ale i k tomu, aby se prezentovaly
vůči veřejnosti a daly ji tak na vědomí, že filatelisté jsou normální zájmová organizace a nikoli tajemná sekta,
o které nikdo nic neví. Jsem přesvědčen o tom, že kterákoli radnice či místní úřad jakoukoli aktivitu v tomto směru
nejen s radostí uvítá, ale v řadě případů i finančně podpoří. A svojí aktivitou se pochlubte i v našich Informacích.
Dáte tak ostatním návod, jak se to dělá, co všechno je možné, o co je zájem.

Z tohoto místa jsem již několikrát vyzval jednotlivé KF, aby poskytly sekretariátu SČF seznamy svých členů,
aby SČF měl vůbec přehled o tom, kdo a kde jsou jeho členové. Z nepochopitelných důvodů řada KF a jejich
členů dělá, že o této výzvě neví. Přitom při nabídce věrnostní či slevové karty v každém supermarketu s radostí
poskytují nejen jméno, adresu, telefon či e-mail, ale i datum narození či rodné číslo. Pokud ale o totéž požádá
zájmová organizace, které jsou členy, tak nastává problém a nepochopení. I když má sekretariát SČF v
současné době k dispozici např. e-mailové spojení na necelých 25 % členů, znamenalo to ve svém důsledku
v roce 2017 úsporu několika desítek tisíc Kč na poštovném. A při stoupajících nákladech v oblasti poštovného
je zřejmé, že význam e-mailového spojení nadále poroste nejen z důvodu finančního, ale i operativního. Anebo
se snad KF Mladá Boleslav, Kladno, Kolín, Benešov, Kralupy nad Vltavou, Mělník, Vlašim, Příbram, Brandýs nad
Labem a další opravdu stydí za své členy? 

Sekretariát v současné době připravuje pro členy SČF nabídku odborné literatury, začíná se pracovat i na pří-
pravě další, již 96. písemné nabídkové soutěže. Pouze v průběhu ledna 2018 se SČF dostal již 2x do vysílání
Českého rozhlasu a o dalších účastech na vysílání se jedná. Bylo by proto nanejvýš vhodné, aby obdobná aktivita
začala i na regionální úrovni a především velké a větší kluby by se o „proniknutí“ do hromadných sdělovacích
prostředků měly minimálně pokusit. Julius CACKA, tajemník SČF, z.s.
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Usnesení 8. schůze předsednictva SČF,
konané v sobotu 2. prosince 2017 v Domě filatelie, Klimentská 6, Praha 1

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

Omluveni: Okáč, Töpfer.
Hosté: Beneš V. (za RK SČF).
Služba sekretariátu: Hanzlová.
Předsednictvo SČF schválilo:
1. návrhovou komisi ve složení Svoboda (předseda),

Šolc, Münzberger (členové) a ověřovatelé zápisu
 Fencl, Helm;

2. program schůze dle pozvánky;
3. termíny jednání předsednictva SČF v roce 2018: 

24. 3., 23. 6., 22. 9., 8.12;
4. Organizační řád SČF;
5. konečné rozpracování úkolů na období 2016–2020;
6. výsledky hospodaření za leden až říjen 2017 a

předložený návrh rozpočtu na rok 2018;
7. směrnici pro hodnocení exponátů na výstavách SČF.
Předsednictvo SČF vzalo na vědomí:
1. zprávy předsedy, obou místopředsedů a tajemníka

o jejich činnosti od 7. schůze P – SČF;
2. splněné všechny body uložené předsednictvem 16.

9. 2017;
3. statut komise znalců OS SČF, registrovaný sekreta -

riátem SČF;
4. informaci o stavu příprav výstavy PRAGA 2018;
5. statut Společnosti sběratelů perfinů;
6. ukončení činnosti České námětové společnosti; jed-

notlivým sekcím doporučujeme vytvořit samostatné
OS; publikaci Filatelistické motivy bude nadále vydá -
vat SČF;

7. informaci tajemníka o negativních poznatcích ve
vývoji členské základny, získaných na setkání KF
Východo českého kraje.

Předsednictvo SČF uložilo
P. Musilovi zveřejnit text organizačního řádu na
stránkách SČF.

Předsednictvo SČF jmenuje:
1. B. Helma členem organizačního výboru výstavy

 PRAGA 2018;
2. M. Hauzra na návrh komise znalců znalcem v oboru

Protektorát Č. a M. – PH holokaustu;
3. B. Helma národním komisařem výstavy Thailand

2018 a Julia Cacku národním komisařem výstavy Ni-
trafila 2018.

Předsednictvo SČF upozorňuje
ZOJ SČF a jejich členy, že poskytnutím své mailové
adresy sekretariátu SČF získají řadu výhod, např.
pravidelné zasílání zpravodaje Informace SČF, kata-
logu nabídkové služby SČF, aktuálních informací
apod. Mailovou adresu je možné poskytnout registrací
nebo přihlášením se k odběru na elektronických
stránkách a kanálech provozovaných SČF. Přihlásit se
k odběru zpráv a informací se mohou i nečlenové SČF.

Předsednictvo SČF vyzývá
všechny KF a OS, aby se ve spolupráci s místními
radnicemi a místními úřady aktivně zapojily do míst-
ních oslav 100. výročí vzniku republiky (např. propa -
gač ními výstavkami) a využily tyto akce i k propagaci
světové výstavy poštovních známek PRAGA 2018.

Předsednictvo SČF pověřuje
J. Cacku a Fr. Beneše jednáním s Českou poštou o
nové formě členské prémie.

Příští schůze předsednictva se uskuteční 24. března
2018 od 9,30 hod., v zasedací místnosti Domu filatelie v
Praze 1, Klimentská 6. 
Zapsali: Svoboda, Münzberger, Šolc.
Ověřili: Fencl, Helm.

Setkání zástupců východočeského Sdružení KF
Pravidelné výroční setkání zástupců KF regionu vý-

chodních Čech se uskutečnilo 25. listopadu 2017. Se-
tkání se účastnilo 16 zástupců jednotlivých klubů a
tajemník SČF. Tradiční program obsahoval zprávu
vedení Sdružení a informace o dění v SČF. Poté vy-
stoupili zástupci jednotlivých klubů, kteří podali infor -
mace o činnosti svých klubů, o počtu členů a plánech
do blízké budoucnosti. V diskuzi se hovořilo o členské
základně, o nepřítomnosti mladých filatelistů v klubech
a také o zlepšení komunikace mezi kluby a sekreta -
riátem SČF. Diskutovalo se i o práci České pošty s.p.
ve vztahu k filatelistům.

Na setkání si zástupci klubů vyzvedli kalendáře, které
Sdružení připravilo. Kalendáře se vydávají od roku
1994, letos to bylo již pětadvacáté vydání. Pro rok
2018 byl připraven kalendář s logem Světové výstavy
poštovních známek PRAGA 2018. Špatnou zprávou
pro nás byla skutečnost, že činnost ukončily tři kluby
z našeho regionu: KF Slatiňany, KF Albrechtice nad
Orlicí a KF Skuhrov nad Bělou.

V průběhu jednání zazněla výzva, aby jednotlivé
kluby připravily v roce 2018 propagační filatelistické vý-

stavy k 100. výročí vzniku republiky a k 100. výročí vy-
dání první poštovní známky samostatného Česko-
slovenska.

Po necelých třech hodinách jednání jsme setkání za-
končili přáním, abychom se v listopadu 2018 opět se-
šli alespoň v tomto počtu.

Za Sdružení KF regionu východních Čech 
Oldřich Zelený
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Ve Znojmě slavili 40. výročí založení KMF

Předzvěst oslav byla zvláštní. První schůzka znojem-
ského KMF v letošním školním roce proběhla poněkud
netradičně. 4.10. 2017 se uskutečnila místo v SVČ
(Středisko volného času, dříve DDM, kde má KMF své
zázemí), na znojemské radnici, kam nás pozval místo-
starosta Mgr. Jan Blaha k přátelskému posezení.
Zúčastnili se nejenom současní členové KMF, ale i ně -
kteří z bývalých členů, kteří již mají své rodiny a děti.
Všichni se zasloužili o vynikající výsledky v reprezentaci
znojemského KMF i města Znojma, které je tradičně
naším sponzorem. Ale na léta prožitá v KMF stále v
dobrém vzpomínají. 

Ovšem hlavní událostí oslav byla retro výstava ve
znojemském Domě umění, kde se mohla široká veřej -
nost seznámit s výsledky práce znojemských mladých
filatelistů. V deseti vitrínách byla prezentována historie
KMF (ukázky z kroniky, z výstavních exponátů, soutěž -
ních prací z finále FO, fotografie, výstřižky z novin,
medaile, poštovní celistvosti i ceniny související s KMF,
přítisky na dopisnicích a obálkách, které vydal KMF, di-
plomy a jiná ocenění). Máme těchto věcí tolik, že byl
problém co z toho do vitrín nainstalovat. Na panelech
byl také vystaven celý výstavní exponát Aničky Zoufalé
„100 let skautingu“, se kterým se zúčastnila elektro -
nické soutěže vyhlášené v roce 2012 jako součást
oblíbené FILATELISTICKÉ OLYMPIÁDY MLÁDEŽE.
Souběžně se konala výstava našeho patrona, vyni -
kajícího slovenského grafika a rytce Františka Hor -
niaka, šedesát jeho nejkrásnějších rytin. Nad jeho částí
výstavy převzala záštitu Slovenská pošta. Výstava se
uskutečnila ve dnech 10. - 26. 11. 2017 a slavnostní
vernisáž proběhla 9. 11. Přišla na ni téměř stovka
našich příznivců, filatelistů i přátel umění.

Závěr oslav se uskutečnil 27. 12. v hotelu U Divadla,
kde již podvacáté proběhlo vánoční setkání našich
finalistů Filatelistických olympiád. Za dobu trvání KMF
je jich již 27.

K výstavě KMF vydal dopisnici + obálku s přítiskem.
Na poště 66 901 Znojmo1 byla v době 6. - 14. 11. po-
užívána příležitostná Apostka a R-nálepka.

Při slavnostní vernisáži dostal každý příchozí perní -
ček, znázorňující poštovní známku (vyrobil kroužek
„šikulky“ ze SVČ). Bar obsluhovali studenti ze SOU a
SOŠ s.r.o. ve Znojmě a vínkem jej zásobil Znovín
Znojmo a.s. Nealko obstaralo SVČ Znojmo. Vernisáže
se zúčastnili a svými projevy ocenili naši práci: místo-
starosta města Znojma Mgr. Jan Blaha, ředitelka zno -
jemského SVČ Mgr. Hana Bílková, Člen předsed nictva
SČF RNDr. Zdeněk Okáč, ředitel Poštovní filatelistické
služby Slovenské pošty a.s. PhDr. Martin Vančo a
samozřejmě dva hlavní protagonisté výstavy Stanislav
Dušek a František Horniak.

Trocha historie
KMF vznikl, jako vše v životě, čirou náhodou, vzpo -

míná Stanislav Dušek, který jej letos vede neuvě -
řitelných 40 let. Před tolika lety mě oslovila jedna paní
učitelka na ZŠ ve Znojmě, zda bych nechtěl vést na
jejich škole filatelistický kroužek. Tak jsem řekl ano.
Nikdy mě ani ve snu nenapadlo, co jsem touto odpově -
dí odstartoval. A letos od tohoto okamžiku uplynulo
dlouhých 40 let. Bylo to ve školním roce 1976. Tehdy
chodilo - pro tu dobu normálně - 25 mládežníků! V roce
1984 jsme se zaregistrovali na Komisi mládeže SČF v
Praze a na světě byl KMF 56-83 Znojmo. Jeho mateř-
ským klubem se stal KF 06-24 Jiřího Švengsbíra
Znojmo. Tím pádem jsem byl zván na aktivy vedoucích
KMF do Brna, které se konaly na brněnské hvězdárně.
Zjistil jsem, že existuje Filatelistická olympiáda mládeže
a také že je možné u pokročilých mládežníků vytvořit
výstavní exponát. V roce 1990 jsme změnili působiště,
přešli jsme ze ZŠ do Domu dětí a mládeže ve Znojmě
(nyní SVČ). Tam nás vzali všemi deseti a to ještě ne-
věděli (ani já), jakých vynikajících výsledků časem do-
cílíme. Ještě dlužno poznamenat, že od roku 1995
nese náš KMF jméno vynikajícího slovenského grafika
a rytce Františka Horniaka. 

Další informace můžete najít na našich webových
stránkách: www.kmf.znojmo.net, které má „pod pal -
cem“ bývalý mládežník Jirka Dvořák. Na výstavě
elektronické literatury „iphil“ v Německu v r. 2012 za
tyto webové stránky získal bronzovou medaili.

Filatelistická olympiáda mládeže
Tři roky po registraci, kdy se mi zdálo, že jsem již své

mládežníky dostatečně připravil, jsem vyslal do kva -
lifikačního kola FO v Brně (kategorie A) Petra Kresana.
Skončil v této kategorii na 17-18 místě. To nebylo zase
tak špatné umístění, když uvážíme že v této kategorii
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soutěžilo dnes už neuvěřitelných 36 mládežníků! První
finálové umístění však až pro náš KMF vybojoval v
roce 1991 Tomáš Dvořák. Finále bylo ve Svitavách,
když v kategorii B skončil na druhém místě. Tehdy mě
ani ve snu nenapadlo, jakou šňůru vynikajících výsled -
ků ve FO pro náš KMF odstartoval. Posuďte sami ze
strohé statistiky. Od tohoto roku, po dobu 27 let, nebyl
jediný rok, abychom nechyběli ve finále. Do této chvíle
máme 77 finálových umístění, z toho 45 prvních míst.
Šampionem v tomto směru je Jiří Dvořák, který byl ve
finále 10x, z toho 7x na prvním místě. Ale nyní mu
„šlape na paty“, nynější členka KMF, Michaela Sedlá -
ková, která má 7 finálových umístění, z toho 5x vyhrála,
a to je jí teprve 15 let a má šance na další dobrá
umístění. Největšího úspěchu jsme dosáhli na Kladně
v roce 1996. Reprezentovali jsme jižní Moravu ve všech
čtyřech kategoriích a ve všech jsme vybojovali první
příčku. Byla to hvězdná sestava: Jakub Macoun, Jiří
Dvořák, Miroslav Neulinger a David Kašpárek.

Soutěžní výstavy
Dalšími úspěchy se však může pochlubit KMF i v

účasti na soutěžních filatelistických výstavách. První
exponáty v historii jsme vystavili na výstavě mladých
filatelistů ZNOJMO 88. A tím začala naše cesta až k vý-
stavám světovým, když pominu výstavy národní a
mezinárodní. První, kdo vystavoval na světových vý-
stavách, byl Jirka Dvořák. Za svůj elektronický exponát
ve třídě literatury „Filtest“ získal v Dánsku na výstavě
HAFNIA 2001 bronzovou medaili, ve Španělsku na vý-
stavě ESPAŇA 2002 velkou stříbrnou. Dalším vy-
stavovatelem, který se prosadil na světových výsta -
vách, byl Jakub Macoun, se svým legendárním expo -
ná tem „Cenné nálepky APOST České pošty“ (exponát
si můžete prohlédnout na EXPONETU). Vystavoval na

světových výstavách ve Španělsku , Singapuru a Bel -
gii. A další, kdo se probojoval se svým exponátem
„Sjednocená Evropa“, na světovou výstavu byl Jan
Regula (výstava v Belgii). Nadějným a naším součas -
ným „živým“ exponátem je exponát Vojtěcha Zábojníka
„Automobil“, který na evropské výstavě FINLANDIA
2017 získal kvalifikaci na výstavy světové. Můj dík a
obdiv patří samozřejmě i všem ostatním vystavo va te -
lům našeho KMF, kteří nás zastupovali „jen“ na výsta -
vách mezinárodních či evropských.

Něco o mně
Abych šel příkladem svým mládežníkům, zpracoval

jsem výstavní exponát „Fero Horniak – grafik a rytec“.
Nejvyššího ocenění jsem s ním dosáhl na evropské vý-
stavě BRNO 2005, kde získal stříbrnou medaili. Za
svoji práci jsem byl odměněn SČF v roce 2014, kdy mě
bylo uděleno čestné uznání za zásluhy o rozvoj filatelie.
Ale moji práci dovedli odměnit i státní instituce. V roce
2010 mi byla udělena Cena Jihomoravského kraje za
přínos v oblasti práce s mládeží, kterou mi předal na
slavnostním zasedání v Brně hejtman Jihomoravského
kraje Mgr. Michal Hašek. A v roce 2013 jsem byl po-
zván, spolu s dalšími laureáty JMK, do hotelu Interna -
tional na setkání s prezidentem republiky (viz Infor -
mace SČF 4/2013). V minulém roce moji práci ocenilo
za příkladnou reprezentaci i místní Středisko volného
času titulem Hvězda SVČ Znojmo.

Vše, co jsem tu napsal, jsou jen drobné útržky mých
vzpomínek ... i současnost. A to vše díky koníčku,
jemuž se říká FILATELIE !

Znojmo, 8. 1. 2018, Stanislav Dušek
Poznámka redakce: Z uvedeného příspěvku jasně vy-
plývá, že když to někdo dělá se zájmem o věc a obětuje
tomu i dostatek času, tak to prostě jde!

FILATELISTICKÝ SLAVÍN

V neděli 24.září 2017 zemřel Vladimír TOPINKA, dlou -
holetý člen bývalého předsednictva Svazu českosloven-
ských filatelistů a poslední předseda jeho krajského vý-
boru v Západočeském kraji. Opustil nás, svou milovanou
rodinu a strakonické filatelisty po krátké, těžké nemoci ve
věku sedmdesáti let. Vladimír byl iniciativním a obětavým
členem výboru svého klubu. Bude žít ve vzpomínkách
všech, kdo ho znali a spolupracovali s ním na rozvoji
filatelie. Čest jeho památce. Jaroslav Maleček

Dne 7. ledna 2018 opustil naše řady po dlouhé a ne-
vyléčitelné nemoci ve věku nedožitých 74 let doc. Ing.
Miloslav Rotport, CSc. Svou profesní dráhu zahájil v roce
1968 jako středoškolský profesor na Střední ekonomické
škole v Rakovníku, od roku 1973 byl vysokoškolským
pedagogem na Vysoké škole ekonomické v Praze, a od
roku 2003 na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s. Byl
dlouholetým členem krajského výboru SČSF Středoče-
ského kraje a posléze do roku 2015 členem předsednic-
tva SČF. V roce 1970 byl zvolen předsedou České
námětové společnosti, kterou vedl až do své abdikace v
roce 2016. Podrobně se zajímal o všechny filatelistické
materiály České republiky, svým zaměřením však byl
námětovým sběratelem. Sbíral materiály k tématům
Kosmos a Dopravní vozidla. Pro Českou námětovou
společnost zpracoval Organizační řád a další potřebné

předpisy, zapojil se do řešení i některých teoretických
problémů. Spolupracoval na tvorbě Filatelistických motivů,
v nichž se kromě textového zpracování mnohých hesel po-
dílel i na návrzích obálek a výsledných grafických pří-
lohách. Při řešení jakéhokoli problému kdykoli a komukoli
rád poradil, na schůzích SČF diskutoval věcně a nekon-
fliktně, svým slušným a skromným vystupováním si získal
spoustu přátel. Všem nám bude chybět a budeme na
něho s vděčností vzpomínat. Walter Müller

M. Rotport (vlevo) spolu s V. Remkem na jedné z akcí
 České námětové společnosti.
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Rakouská filatelistická výstava ÖVEBRIA 2017 a 48. kongres FISA

Výstava byla umístěna ve velmi pěkném místním
kulturním domě. Byl zde dostatek exponátů jak rakou-
ských, tak i zahraničních sběratelů. Mne zajímal přede-
vším exponát Miroslava Bachratého z Bratislavy. (Po-
známka redakce: M. Bachratý, jednorámový exponát
„POSTA MILITARE 52 v službách čs. legionárskeho
zbo ru z Talianska“, pozlacená medaile, 78 bodů).

Součástí výstavy byla také velká nabídka rakouských
obchodníků, kteří se však zaměřovali především na
filatelistické materiály rakouského původu. Z českých
vystavovatelů se výstavy, bohužel, nezúčastnil nikdo. 

Z iniciativy české strany a po předchozí dohodě pro-
běhlo při příležitosti výstavy jednání představitelů SČF
s představiteli rakouského filatelistického svazu
(VÖPh). Rakouskou stranu zastupovali předseda VÖPh
pan Mgr. Kögler a člen vedení VÖPh pan Alfréd Kunz,
který současně působí jako člen vedení FEPA, pod jejíž
patronací výstava proběhla. Za SČF se jednání zúčast -
nili Ing. Julius Cacka jako tajemník SČF a člen P-SČF
MUDr. Bedřich Helm. Při tomto jednání se hovořilo
pře devším o možné vzájemné spolupráci obou filate -
listických svazů, o účasti rakouských vystavovatelů na
výstavě PRAGA 2018, dále pak byla zmíněna úzká
spolupráce brněnských filatelistů s rakouskou stranou.
Především se hovořilo o tom, že dnes je možné – a je
to i zájem FEPA – vystavovat na národních výstavách
I. a II. stupně exponáty zahraničních vystavovatelů s
příslušnou kvalifikací, čímž dochází ke značnému zpes -
tření vystavených materiálů. 

Paralelně s výstavou ÖVEBRIA 2017 se v hotelu
Zlatý jelen konal 48. kongres FISA, což je celosvětová
organizace aerofilatelistických a astrofilatelistických
spolků. Vlastní kongres začal v sobotu 7. 10. 2017 v 9
hodin a po obědě pokračoval až do 15 hodin. Kongres
projednal běžnou agendu, včetně schválení rozpočtu
organizace. Z hlediska české filatelie je důležité, že do
vedení FISA byl znovu zvolen MUDr. Bedřich Helm,
který zastupuje Společnost aerofilatelie při SČF. Spolu
s Györgyem Lévaim z Maďarska má na starost spolky
z tzv. Východní Evropy. 

Pro SČF a českou filatelii jako takovou byl tento kon-
gres významný i proto, že náš astrofilatelista Ing. Julius
Cacka obdržel stříbrnou medaili FISA za osobní přínos
k celosvětovému rozvoji astrofilatelie. Ing. Cacka je čle -

nem SČF od roku 1965, od roku 2005 je členem před -
sednictva SČF a od roku 2016 vykonává funkci tajem -
níka SČF. V roce 1995 obnovil činnost sekce KOSMOS,
od roku 1996 je národním delegátem v sekci astro -
filatelie FIP, v roce 2003 byl jmenován národním
jurymanem pro třídu astrofilatelie a rok nato i juryma -
nem pro třídu tematickou. Od roku 2002 je rovněž
členem britské Astro Space Stamps Society. Byl
hlavním organizátorem filatelistických výstav KOSMOS
1996, KOSMOS 1999 a EUROSPACE 2016. Svůj as-
trofilatelistický exponát „Spolupráce Ruska při výzkumu
vesmíru v letech 1957-1995“ vystavoval na více jak
pat nácti výstavách u nás i v zahraničí, přičemž nejvyšší
ocenění – zlatou medaili – získal dvakrát. Jeho druhý
soutěžní exponát „Typy a padělky ruských razítek
tématu kosmos“ získal např. velkou zlatou medaili na
výstavě Aerospace v Salzburku, nebo velkou pozla -
cenou medaili a blahopřání jury na výstavě Ostropa
2004, či obdobné ohodnocení stejnojmenné odborné
publikace na výstavě Sachsenschau v Drážďanech v
roce 2006. Po linii SČF by bylo dobré v co možná nej-
kratší době zajistit pro Ing. Cacku zkoušky na mezi-
národního jurymana ve třídě astrofilatelie, neboť nejen
že má bohaté znalosti v daném oboru, ale jako jeden
z mála sběratelů v této oblasti ovládá plynně ruštinu a
němčinu, což jsou dva hlavní jazyky, které se v astro -
filatelii používají. Bedřich Helm

Rakouská národní filatelistická výstava ÖVEBRIA, která pod patronací FEPA proběhla ve dnech 6. až 8. 10.
2017, byla uspořádána při příležitosti 50. výročí založení filatelistického spolku v Hirtenbergu. Je to malé
městečko s dobrou filatelistickou tradicí, které se nachází přibližně 45 km jižně od Vídně při dálnici A1.
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Kam za filatelií - březen - duben

Burzy
Brno, KF A. Muchy 06-22 Kometa Pub,
Kounicova 20, 2 x měsíčně v sobotu (9
až 11 h). Poslední sobota v měsíci při
burze klubová aukce (8 - 11).
Kolín, radnice na náměstí. Druhá sobota
v měsíci (7,30 – 12 h).
Kostelec n. Orlicí, KF 05-42, 28. 4. -
Velká vým. schůzka filatelistů a sběratelů
skautských motivů. Sdružený klub
Rabštejn (8 - 12 h).
Košice, Spolok košických filatelistov.
Masarykova 17. Neděle (8 – 12 h).
Klatovy, KF 03-6, 28. 4. - Sběratelská
burza. KD Klatovy (od 8 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).
Malacky, KF 52-32, 14. 4. – Jarní
sběratelská burza všech oborů. Jídelna
ZŠ Dr. Dérera, Ul. gen. M. R.Štefánika 7
(8 – 12 h).
Mladá Boleslav, KF 01-1, B. Němcové
577. Neděle v sudém týdnu (9 – 11 h).
Nová Paka, P - centrum Militký (Velveta).
První neděle v měsíci (7,30 – 10,30 h).
Opava, KF 07-16, Horní náměstí 49, 4. p.
Vým. schůzka. Každá neděle (9 – 11 h).
Ostrava – Hrabůvka, KF 07-11 a KF 07-
35, Dům s pečovatelskou službou,
Odborářská 72. Sobota (7 - 10 h).
Pardubice, 17. 3. – Celostátní vým. bur -
za. Kulturní dům Dukla (6,30-11,30 h).
Partizánske, KF 52-40, Centrum
voľného času – Luhy, Ul. Generála Svo-
bodu 603/53. Každá neděle (9 – 11 h).
Plzeň - Lochotín, KF 03-13, 21. 4. -
Velká filatelistická burza známek,
pohlednic a fil. materiálu. Areál SŠD/
SOUD, Karlovarská tř. 99 (8 - 12 h).
Stoly: p. Nedvěd, tel.: 371 135 149. 
Praha 9 - Prosek, Jablonecká 322, 1. p.
Sudé pondělí (18 – 20 h).
Praha 10 - Strašnice, KF 00-10 Kotva,
KD Barikádníků. Středa (15,30–18,30 h).
Praha 10, KČF 00-01, KD Barikádníků,
Saratovská 200/1. Neděle (8 – 11 h).
Přerov, Sokolovna, Brabansko 1.
Výměnná schůzka. Neděle (9– 10,30 h).
Sokolov, 25. 3. – Jarní burza známek,
celin, pohlednic, kalendářů, bankovek
a mincí. Městský dům kultury, malý sál,
Nám. Budovatelů (8 – 10 h).
Strakonice, KF 02-2, 31. 3. - Burza.
Sokolovna (7,30-11,30 h).
Svitavy, KF 05-78, 18. 3. - Sběratelská
burza všech oborů. Sál KD Fabrika,
Wolkerova alej 92/18 (8 - 12 h). Stoly:
732 423 235.
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).
Trnava, Kalokagatia CVČ, Strelecká 1.
Čtvrtek (16 – 17,30 h) vyjma svátku.

Trenčín, 29. 4. - Celostátní výměnná
burza. Kulturní středisko, Dlhé hony (7 -
13 h). Stoly: I. Gunar, tel. 0905 809 066.
Trutnov, KF 05-76, 21. 4. - MěÚ, malý
sál, Slovanské nám. 165 (8 - 11 h).
Valašské Meziříčí, KF 07-29, Klub
seniorů, Tolstého1338, vedle Městské
policie. Setkání sběratelů všech oborů.
Každá první neděle v měsíci (7 – 10 h).
Vrchlabí, 11. 3., 8. 4. - Gymnázium,
hlavní vchod přízemí, J. A. Komenského
586 (8 – 11 h).
Zlín, KF 06-2, 25. 3. – Jarní burza pošt.
známek a pohlednic. Dům kultury (7,30
– 11,30 h).
Žďár n. Sázavou, KF 06-10, 7. 4. - Jarní
burza sběratelů. Activ Club, Náměstí re-
publiky (8 - 12 h).
Žilina, 18. 3., 22. 4. – Mezinárodní hob-
by setkání (Filatelie, filokartie, numiz.).
Budova Ingeo, Bytčická 16 (7 h).

Setkání

Banská Bystrica, Dom slovenského
misijného hnutia, ul. Skuteckého 4.
Druhá neděle v měsíci (9 – 11 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 (16,30 – 18 h) vyjma
svátku.
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 Viola.
Pondělí (19 – 21 h) vyjma svátku.
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) vyjma svátku.
Frýdlant nad 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).
Havlíčkův Brod, hotel Rozvoj, Smetano-
vo nám., 2. středa v měsíci (15,30-17 h).
Hlinsko, KF 05-50, salonek restaurace
Sv. Hubert. První a třetí středa v měsíci
(18 – 19 h).
Hradec Králové, Jídelna Policie ČR, Ul-
richovo n. 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 rybář -
ského svazu, Anýžova ul. Druhý čtvrtek
v měsíci (18 – 20 h) a poslední neděle v
měsíci (9 – 11 h).
Cheb, KF 03-002, Turistické infocent -
rum, Náměstí krále Jiřího. Neděle (10 –
12 h).
Chomutov 1, Středisko knihovnických a
kulturních služeb, 1. p./14. Sobota (9 h).
Chotěšov, KF 03-49, 11. 3., 1. a 22. 4.,
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, Steak Grill Pepino,
přízemí, nám. Svobody 875. Každá
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).
Kaznějov, KF 03-063, Motorest. Každá
2. a 4. neděle v měsíci (od 14 h).
Kladno, Hlavní pošta, 3. p. 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. Sudé
úterý (16 – 17 h).
Lovosice, KF 04-38, Kulturní zařízení
Lovoš, ulice 8. května. Poslední čtvrtek
v měsíci (16 – 18 h).
Lučenec, KF 53-09, hotel Slovan
Lučenec, Železničná 25. Sobota (10 – 12
hodin).
Malacky, KF 52-32, budova býv. MěÚ,
Radlinského 2751/1. Poslední čtvrtek v
měsíci (16 – 18 h).
Martin, KF 53-05, DO Strojár, Vajan-
ského n. 2. 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 n. Váhom, Městské
kultúrne stredisko. Čtvrtek (18 – 19 h).
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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 1, KF 07-23, Společnost Se-
nior, Na Jízdárně 18. Každý 1. a 3.
čtvrtek v měsíci (15,30 - 17 h).
Pardubice, KF 05-100, Východočeská
skupina poštovní historie. Klubovna v
Evropském domě. Středa (16 – 17 h).
Pelhřimov, KF 02-15, klubovna restau-
race Pražanka. Čtvrtek (16 – 17 h).
Piešťany, KF 52-01, KD Rozmarýn,
Teplická ul. (v budově banky Generali).
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).
Poprad, KF 54-17, Pošta Poprad 2,
zasedací místnost, 2. p.. 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).
Přerov, KF 07-18, sokolovna, Braban -
sko 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, 8. a 22. 3., 5. a
19. 4. - SVČ, pavilon B vlevo u ZŠ Pod
Skalkou. Výměnné schůzky KF při SVČ
(dospělí i mládež), (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
(malý sál), nám. Budovatelů. Setkání a
výdej novinek. Druhá a 4. neděle v
měsíci (9 – 10,30 h).
Strakonice, KF 02-2, restaurace Jiskra.
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, 11. a 25. 3., 15. 4. – Sběratelské
střetnutí. Inf: I. Gunar, tel. 0905 809 066.
Trnava, KF Tirnavia, sborová síň evan-
gelické církve, náměstí SNP 7. Čtvrtek
(16 – 17,30 h) vyjma svátku.
Třebíč, KF 06-3, FORUM, Masarykovo
nám. 12. Pondělí (14 – 16 h) vyjma
svátku.
Uherské Hradiště, KF 06-15, Menza,
Studentské nám. 1535. 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. 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, vedle Městské
policie. 2. a 4. středa v měsíci (16-17 h).
Vsetín, KF 07-89, restaurace Snaha.
První a 3. čtvrtek (17 – 18,30 h).
Vysoké Mýto, KF 05-11. Dobrovského
74. Druhá neděle v měsíci (9,30 – 11 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)

VÝSTAVY

Ruské středisko vědy a kultury v Praze
ve spolupráci se SČF pořádá výstavu
SOJUZ 28 - První čs. kosmonaut. U
příležitosti 40. výročí letu kosmické lodi
Sojuz 28 bude vystaven výběr z exponátů
dokumentující let první mezinárodní
posádky. Od 2. do 16. 3. Místo konání:
Na Zátorce 16, Praha 6. Vstup volný.

KF 00-65 Apollofila. Dům Filatelie, Kli-
mentská 6, Praha 1, zasedací místnost
(od 17 h).
π 20. 3. 2018 J. Chudoba: Retuše a další
zajímavosti na emisi OR
π 15. 5. 2018 V. Soukup: Kapitola z poš-
tovního provozu po osvobození 1945

* * *
KF 00-15 sběratelů specializovaných
oborů. Dům Portus, Karoliny Světlé 18 ,
Praha 1. Vždy 1. čtvrtek v měsíci od 16,30 h.
π 5. 4. 2018 M. Černík: Obnova poš-
tovního provozu v Československu po II.
světové válce
π 3. 5. 2018 I. Leiš, P. Kukačka: Tradice
Klubu filatelistů 00-15 ve sbírání speciali-
zovaných oborů

* * *
Zlín, Dům kultury, Gahurova 5265
Vzdělávací beseda s ukázkami filateli-
stického materiálu. První neděle v měsíci
(od 9,30 h).

PŘEDNÁŠKY

Zruč n. Sázavou, Spolkový dům, 5.
května 510, 1. p.. První a 3. neděle v
měsíci (9 – 11 h).
Žamberk, KF 05-70, restaurace U
Divadla. Neděle (9 – 11 h).
Žďár n. Sázavou, KF 06-10, 11. a 25. 3.,
8. a 22. 4. - Salonek restaurace Táferna
(9 - 11 h).
Žilina, KF 53-19, Matice slovenská, Hol-
lého ul.. Každá neděle (9 h).

Slavnostní křest známky 100 let České astronomické společnosti
Dne 8.11.2017 proběhl v prostorách brněnské Hvěz -

dárny a planetária slavnostní křest známky 100 let Čes ké
astronomické společnosti. Autorem známky je Vladimír Su-
chánek, rytcem FDC Bohumil Šneider. 

Vlastní slavnostní akce trvala zhruba hodinu a její sou -
částí byla nejen vystoupení představitelů hvězdárny, Čes -
ké pošty, České astronomické společnosti a SČF, z.s.,
ale i vlastní křest výše uvedené známky. Známku křtili zá -
s tupci ČAS a SČF, z.s. Součástí slavnostní akce byl rovněž
doprovodný filmový program, připravený pracovníky
brněn ské hvězdárny. Kromě zástupců výše uvedených
čtyř organizací se celé akce zúčastnilo přibližně 80 náv-
štěvníků z řad filatelistů a laické veřejnosti.

Celý „křest“ vymyslel Z. Okáč, který pro tento nápad zís -
kal jak představitele hvězdárny, tak i vedení jihomo ravské

části České pošty a pochopitelně i Českou astro nomickou
společnost.

Česká pošta měla při této příležitosti v prostorách hvěz -
dár ny otevřen vlastní prodejní a informační stánek, kde
bylo k dispozici příležitostné poštovní razítko, věnované
dané akci. O služby tohoto stánku byl znač ný zájem.
Současně byla péčí KF 06-22 instalována ve vstupní hale
hvězdárny propagační filatelistická výstavka, věnovaná
astronomii a vesmíru vůbec. 

Celou brněnskou akci hodnotím jako velmi zdařilou a
hodnou následování. Je jen škoda, že stále neumíme ta -
ko véto akce „prodat“. K jejímu úspěchu výrazně přispěl KF
06-22 (potažmo jeho předseda), ale na veřejnosti bylo vše
uváděno jako akce Hvězdárny a planetária Brno ve spolu-
práci s Českou poštou. A to je škoda. Julius Cacka


