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41. ročník Filatelistické olympiády mládeže

Národní kolo 41. ročníku Filatelistické olympiády se bude konat 7. června 2014 v Plzni. Ta se stane v ná-
sledujícím roce Evropským hlavním městem kultury. Plánované filatelistické výstavě bude předcházet letošní
vyvrcholení olympiády mladých filatelistů, které je finančně podpořeno v rámci tohoto projektu. 

Centrem soutěže bude Salesiánské středisko mládeže v Plzni Lobzích. Pro účastníky je připraven stan dardní
program. Ti, kteří přijedou již v pátek, budou mít možnost navštívit například známou plzeňskou Techmanii,
kde si přijdou na své děti i dospělí. V sobotu proběhne vlastní soutěž. Z ní si všichni odvezou mimo zážitků
i řadu zajímavých materiálů a cen pro vítěze.                              Mgr. Václav Špatný, Komise mládeže SČF
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SLOVO TAJEMNÍKA SČF

ÉDITORIAL

Mnoho moderních periodik využívá v současnosti v úvodu každého čísla text a foto
svého šéfredaktora, tzv. éditorial, svým způsobem sjednocující celý ročník. Je to asi tak, jako
Rakousko-Uhersko sjednocoval portrét stařičkého mocnáře, nebo viktoriánskou Británii naše
filatelistická ikona, královna Viktorie.

U prvního čísla v novém roce je nepsanou povinností popřát v úvodníku všem čtenářům
i pilným dopisovatelům hodně štěstí, zdraví a pěkných přírůstků do jejich filatelistických zá-
sobníků. Upřímně a rád tak činím. Ať nám všem náš koníček přináší jen radost, uspokojení
a rozvíjí naše specializované i obecné znalosti. Ať máme z poštovních známek opravdovou
radost. Nu, a vzhledem k současné atmosféře ve společnosti, ať máme, až se nám jednou

čas nachýlí, komu své sbírky předat, nebo alespoň komu prodat. Ať máme následovníky.
Dnešní číslo INFORMACÍ SČF přináší opět několik zásadních článků z činnosti Svazu českých filatelistů a

ukazuje, že máme v organizované filatelii řadu lidí přemýšlivých, pracovitých a nezištných. Naše hobby je sice
v podstatě individualistické, a kdo netouží po vavřínech z výstav, klidně se bez filatelistické organizace obejde.
Na druhé straně však tradice profesních i zájmových spolků má své výhody ve výměně zkušeností, v kontaktu
s lidmi stejného zaměření, v přátelských mezilidských vztazích. A to není zanedbatelná deviza v současných
společenských podmínkách. 

Ovšem všechno se vyvíjí, ať se tomu říká klub, spolek nebo občanské sdružení. Vliv na směr vývoje může mít
každý, komu jde o dobrou věc. Zvláště předsedové a funkcionáři klubů by měli již nyní zvažovat, koho ze svého
středu navrhnou do příštího předsednictva Svazu českých filatelistů a jeho revizní komise. Náš zpravodaj umožní
každému členovi SČF publikovat názory na činnost Svazu, jeho vedení nebo na žádoucí změny v připravovaných
nových Stanovách SČF.                                                      PaedDr. Josef Šolc, šéfredaktor, jos.solc@email.cz

Vážení přátelé,
dovolte, abych vás pozdravil v roce 2014 a popřál vám pevné zdraví, pohodu a radost z filatelie.

V závěru loňského roku jsem se zúčastnil výročního setkání klubů filatelistů Východočes -
kého regionu v Hradci Králové. Přítomen byl i předseda SČF ing. Walter Müller a ředitel
odboru známkové tvorby České pošty ing. Břetislav Janík. Ten informoval přítomné o tom,
že Státní podnik Česká pošta podléhá organizačně Ministerstvu vnitra ČR, které ho úkoluje
a řídí. Emisní plán se připravuje a připomínkuje mnoha orgány a organizacemi poměrně
dlouho předem, ale konečné vydávání příležitostných poštovních známek projednává a
schvaluje Ministerstvo obchodu a průmyslu České republiky. V příslušné komisi tohoto
ministerstva je jedním hlasem zastoupen i Svaz českých filatelistů.

Zástupci KF kritizovali vzhled některých známek, zejména „nálepky“ Tankuj levněji. Ing.
Janík hovořil i o skupině tzv. vlastních známek. Jejich základní vzhled musí odpovídat schválenému vzoru a po
vytištění jsou výhradním majetkem zadavatele. Proto je Česká pošta, s.p., nedostává k volnému prodeji. Výjimkou
byl Tenisový svaz ČR, který část nákladu uvolnil a novinkáři je mohli zájemcům objednat.

Předsednictvo SČF se intenzivně zabývá také dlouhodobým poklesem členské základny. S tímto problémem
souvisí i práce s mladými filatelisty. Komise mládeže SČF na svém lednovém zasedání, za přítomnosti předsedy
SČF ing. Waltra Müllera, přijala celou řadu opatření. Na Mezinárodním veletrhu SBĚRATEL zřídí Dětskou poštu
a koutek pro děti se zaměřením na filatelii. Podnětná byla i přednáška člena předsednictva SČF ing. Julia Cacky,
který informoval přítomné o současných trendech práce s mládeží v zahraničí s možnou aplikací na podmínky
v naší organizaci. Jeho náměty a případnou realizací některých z nich se bude zabývat nejbližší porada Komise
mládeže SČF. Výkonný výbor SČF se rozhodl konat svou 17. schůzi v rámci celostátního kola Filatelistické
olympiády mládeže v Plzni dne 7. června letošního roku.

Předsednictvo SČF schválilo čerpání rozpočtu v roce 2013 a konstatovalo jeho překročení o 67.000 Kč. Bylo
způsobeno zaplacením vícenákladů na nájemné prostor sekretariátu SČF v Holečkově ulici (za rok 2011 ve výši
24.147 Kč a v roce 2012 ve výši 30.132 Kč), i překročením nákladů na jeho přestěhování do nových prostor v
Opletalově ulici. Milým překvapením je, že byl překročen výběr členských příspěvků.

V souvislosti s účinností nového Občanského zákoníku je třeba prověřit jeho dopad na stávající Stanovy SČF.
Orgány SČF zpracují a zašlou do klubů materiál k diskuzi. Není kvůli tomu třeba svolávat mimořádnou valnou
hromadu, neboť povinný termín změn, vztahujících se na SČF zahrnuje i rok 2015, tedy rok konání naší řádné
valné hromady.

Na závěr sděluji, že se v říjnu konal v Madridu volební kongres FEPA za účasti místopředsedy SČF ing. Víta
Vaníčka. Předsedou FEPA byl zvolen José Ramón Moreno ze Španělska, sekretářem Bojan Bračič ze Slovinska.

Přeji vám, vážení přátelé, pohodu při vaší náročné práci ve prospěch vašich klubů a odborných společností
i celého Svazu českých filatelistů, a těším se na shledanou na Mezinárodním veletrhu SBĚRATEL v Praze, který
bude opět v září. Připraveny pro vás na něm budou nejen prémiové tisky, ale i vstupenky na Den filatelie (tento-
krát možná navíc s příjemným překvapením).                                            Mgr. Jaroslav Maleček, tajemník SČF
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FILATELIE MLÁDEŽE

Propagační výstava v roce 2015

Odpoledne druhého svátku vánočního patřilo tra -
dičnímu setkání finalistů filatelistických olympiád ze
znojemského KMF 56-83 F. Horniaka, kteří soutěžili v
některé z Filatelistických olympiád mládeže (FO). Za 37
let trvání kroužku je jich už pětadvacet!

Vedoucí KMF Stanislav Dušek zhodnotil rok 2013
jako úspěšný. Ve finále FO v Brně vybojovali znojem-
ští jedno 1. místo (V. Zábojník) a jedno 2. místo (M.
Sedláková). V elektronické soutěži představila A.
Zoufalá svůj jednorámový exponát 100 let českého
skautingu a J. Kotrnetz exponát 70 výročí vyhlazení
Lidic a Ležáků.

Znojemští navštívili i mezinárodní filatelistickou vý-
stavu OSTROPA 3013 v Jihlavě. K 1150. výročí od pří-
chodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu připravili
obálku, dopisnici s přítiskem i příležitostnou APOST s
R-nálepkou. K odhalení sochy sv. Rostislava ve
Znojmě-Hradišti i přítisk na dopisnici.

V diskusi se vedoucí KMF podělil o dojmy ze setkání
s prezidentem republiky Milošem Zemanem a účastníci
si povídali o tom, co kdo dělá, jak žije a jak se věnuje
filatelii. Všichni se těšili na povídání J. Macouna (autor
výstavního expo nátu Cenné nálepky APOST České
pošty, který byl představen i na několika světových vý-
stavách), v současnosti důstoj níka AČR, který se vrátil
z vojenské mise v Afghánistánu. Jeho povídání bylo
velice zajímavé a doplněné spoustou fotografií.

A co čeká znojemské mládežníky letos? Jako každý
rok filatelistická olympiáda, letos v Plzni. Dále výstava
SVITAVY 2014, kde chceme poprvé vystavit náš nový
exponát na téma Automobil. A také chceme připravit
příležitostnou dopisnici a obálku s přítiskem ke znojem-
skému historickému vinobraní a nálepku APOST.

Stanislav Dušek, vedoucí KMF 56-83 F. Horniaka

Setkání 2013. Tahle parta má „na svědomí“ 20 prvních, 6
druhých, 4 třetí, 2 čtvrté a jedno páté místo na olympiá dách.
Zleva nahoře: Jakub Voznica, Jiří Dvořák, Jakub Macoun,
Jan Regula, Stanislav Horák, Vojtěch Šalomoun. Přední
řada: Michaela Sedláková, Vojtěch Zábojník, Anna Macou -
nová, Miroslav Neulinger a vedoucí. KMF Stanislav Dušek.

Znojemští mládežníci bilancovali Plenární schůze komise mládeže SČF
V sobotu 25. ledna 2013 se v Praze sešlo vedení

komise mládeže se zástupci oblastních komisí
mládeže na plenární schůzi. Jako hosté se jednání
zúčastnili předseda SČF W. Müller, tajemník SČF J.
Maleček, člen předsednictva SČF J. Cacka a vedoucí
nového KMF Rudolf Schindler z KF 00-65.

První část jednání byla věnována příspěvkům hostů.
Rudolf Schindler, vedoucí kroužku mladých filatelistů v
Praze, informoval o tom, jak vede schůzky a co s dětmi
dělá. S podnětným vystoupením přišel J. Cacka, který
přednesl poměrně obsažnou prezentaci svých námětů
a nápadů pro práci s dětmi. Komise mládeže bude o
jeho podnětech dále diskutovat a po kusí se některé z
nich realizovat.

V druhé části schůze předseda komise informoval o
činnosti v loňském roce. Připomněl především úspěš -
né finále Filatelistické olympiády v Brně a úspěchy na
výstavách Ostropa 2013, Nitrafila 2013 a dalších. Nej-
úspěšnější byla Pavlína Ondrejková (věková skupina
B), která získala mj. dvě zlaté medaile na výstavě Os-
tropa 2013 a pozlacenou na světové výstavě Thailand
2013.

Byly také vyhlášeny výsledky soutěže aktivity
oblastních komisí mládeže (OKM):
1. Jižní Morava 663,5 bodu
2. Východní Čechy 503
3. Jižní a Západní Čechy 138,5
4. Severní Morava 77

Letos jsou tématem Filatelistické olympiády „Spor -
tovní disciplíny zimních olympiád“. Finále se uskuteční
v červnu v Plzni. Pro příští školní rok bylo zvoleno
téma:  „Elektřina kolem nás“. Téma je jistě zajímavé a
mladé filatelisty může přivést k získání nových znalos -
tí a hledání nových souvislostí a filatelistických
materiálů.

Pro tento rok byly opět vyhlášeny soutěže OKM,
individuální soutěž mladých filatelistů a soutěž k vý-
ročím na nových českých známkách. Během schůze
zaznělo množství diskusních příspěvků. Na některé se
podařilo odpovědět i díky přítomnosti členů vedení SČF,
další budou projednány vedením komise mládeže.

Zdeněk Töpfer, předseda komise mládeže

Havířov 2015
Statutární město Havířov a Sdružení hornických a

hutnických spolků České republiky pořádají ve dnech
19. – 21. 6. 2015

19. setkání hornických měst a obcí ČR.
Klub filatelistů 07–5 Havířov byl primátorem města

požádán o zorganizování propagační filatelistické vý-
stavy na téma Hornictví a přidružené obory. Vy-
stavovatelé, kteří budou chtít na této výstavě před-
stavit svůj exponát na dané téma, mohou již nyní
kontaktovat předsedu klubu filatelistů 07–5 Havířov:
pmazoch@seznam.cz.
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Svitavy centrem filatelie 2014 Euroregio Egrensis Chomutov 2015

BRASILIANA 2013
(zpráva národního komisaře)

FILATELISTICKÉ VÝSTAVY

NAŠE ÚČAST NA SVĚTOVÉ VÝSTAVĚ

V létě roku 1945 byl ve
Svitavách založen klub filate -
listů, který tak v příštím roce
oslaví 70 let svého trvání.
Toto výročí bylo impulsem k
zamyšlení členů místního KF
05-78, jak se důstojně při-
pomenout veřejnosti a zvidi -
telnit výsledky svého ušlech-
tilého koníčku.

Na dny 25. – 28. září 2014 se proto svitavští filatelisté
rozhodli uspořádat celostátní výstavu poštovních zná -
mek SVITAVY 2014, která je pořádána souběžně jako
výstava 2. a 3. stupně. Její součástí budou i filatelistické
exponáty z oblasti esperanta. Tato mezinárodní řeč
má ve městě pevně zakotvenou činnost i vlastní muze -
um – jediné svého druhu v České republice. Pořadatel-
stvím klub navazuje na bohaté tradice, které má filatelie
ve Svitavách. Byla zde celá řada úspěšných filatelis -
tických výstav. Tu poslední klub pořádal v roce 1999.

Svitavský klub má v současné době 39 členů a pa-
tří k větším organizacím v rámci Pardubického kraje.
Jeho členové se scházejí pravidelně dvakrát do mě -
síce, vždy v neděli dopoledne, na výměnných schůz-
kách, a dvakrát do roka pořádají filatelistické burzy. K
propagaci výstavy SVITAVY 2014 založil klub vlastní
webové stránky (www.svitavy2014.estranky.cz), kde lze
nalézt podrobné informace k výstavě (složení orga -
nizačního výboru, termíny, požadavky, aj.). Důležitým
termínem pro vystavovatele je datum 30. dubna 2014,
které je uzávěrkou pro podání přihlášek.

Výstava se bude konat pod záštitou Svazu českých
filatelistů, města Svitavy v čele se starostou Davidem
Šimkem, a Muzea a galerie města Svitavy. Připomene
rovněž památku významného svitavského rodáka a
mecenáše Valentina Oswalda Ottendorfera (1826-90)
– zakladatele německé knihovny ve městě. Ta byla v
období Rakousko-Uherska vůbec největší svého druhu
na Moravě. Dnes je i sídlem Muzea esperanta. Domi -
nantu města si pořadatelé vybrali za součást výstav -
ního loga. O přípravách výstavy bude KF 05-78 Svitavy
podávat pravidelné informace na webových stránkách
a formou příspěvků do filatelistických časopisů a
zpravodajů.

Význam této filatelistické akce, největší svého druhu
v roce 2014, podtrhuje skutečnost, že zde lze získat
kvalifikaci na výstavy vyšších kategorií. Součástí set -

kání filatelistů ve Svitavách bude i
celostátní burza poštovních
známek, plánovaná na sobotu
27.9.2014 do multi kulturního cen-
tra FABRIKA. Zde se uskuteční i
jiné doprovodné programy, před -
nášky předních znalců a setkání
různých od borných sekcí SČF.

Dr. Miloš Pešek, předseda
KF 05-78 Svitavy

Přípravy chomutovské výstavy nabírají na tempu. V
době od posledního čísla INFORMACÍ SČF se na
svých setkáních změnil přípravný výbor na organizační
výbor. Do jeho čela byl zvolen MVDr. Václav Svoboda,
člen předsednictva SČF. Členy výboru jsou: Ing. M.
Manica, tajemník; V. Čarný (KF Karlovy Vary), filate -
listický odbor; Ing. V. Stehlík, hospodářský odbor; Z.
Kyncl, technický odbor; M. Svobodová, propagační
odbor. Další členové budou jmenováni podle potřeby,
tak jak budou narůstat úkoly. Organizační výbor de -
finoval oficiální název výstavy: VI. mezinárodní filate -
listická výstava Euroregio Egrensis Chomutov 2015,
konaná u příležitosti 175. výročí vydání první známky
světa a na paměť Františka Lněničky, zakladatele
tradice výstav Euroregio Egrensis. 

Rovněž byla stanovena kontaktní adresa, na kterou
je možné zasílat dotazy: VI. mezinárodní filatelistická
výstava Euroregio Egrensis - organizační výbor, poš -
tovna "Zelený koníček", 430 08 Chomutov 50.

MVDr. Václav Svoboda, předseda org. výboru

Vrátil jsem se ze Světové filatelistické výstavy v Riu
de Janeiru. Výstava proběhla z hlediska dopravy expo -
nátů bez problémů, i když jsem celkem vezl ve 2 pří-
ručních zavazadlech 29 kg exponátů, zpátky pak o
5 kg více - katalogy, palmáre, medaile. Hodnocení
exponátů dopadlo následujícím způsobem: 
Radosta Petr: Velká Británie 1840-1870 (78 bodů - LS),
Vomela Jindřich: Montenegro (78 bodů - LS),
Dražan Vladimír: Japonské celiny 1873-1906 (75 bodů

- LS),
Bouda Pavel: Československá letecká pošta 1920-

1938 (85 bodů - LV),
Černý Jiří: Kolky indického státu Bonai 1911-1949 (81

bodů - V),
Mojsl Antonín: Velká Británie 1814-1901 (70 bodů - S),
Ondrejková Pavlína: Národní přírodní rezervace Čerto -

ryje a její flóra (76 bodů - LS),
Mojsl Nikola: Historie pošty v Turnově (78 bodů - LS),
Kunc Lubor: Systém polní pošty na území Česko-

slovenska - jednorámový exponát (nehodnoceno -
bez medaile - experimentální třída),

Petrásek Jaroslav: - ve třídě literatury nehodnoceno -
mimo soutěž 
Petráskovo nehodnocení vychází  ze stávajícího řádu

pro hodnocení literatury, kde je uvedeno, že je hod -
nocena literatura vytištěná nikoliv v elektronické po-
době. Vadí mi, že byl exponát na výstavu přijat,
akceptován výstavní poplatek, ale hodnocení nebylo.
Musím ještě projít výstavní řády a propozice, zda ne-
budeme reklamovat  vrácení poplatku. 

MUDr. Bedřich Helm, národní komisař


