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ÉDITORIAL

Uspořádat filatelistickou výstavu je v dnešních podmínkách svým způsobem hrdinský
čin. Společenský i technický vývoj v posledních pětadvaceti letech se v současnosti pro-
jevuje mimo jiné i tím, že máme ročně jen jedinou kompletní výstavu, která ať je jakéhokoli
„stupně“, je vlastně výstavou celostátní. Před členy a funkcionáři klubu, který si dnes
troufne výstavu uspořádat, doporučuji smeknout. Stejně tak před jejich spolupořadateli,
sponzory a dalšími příznivci.

Letos koncem září uvidíme takovou výstavu ve Svitavách. Sympatické město leží na
hlavním železničním tahu, takže je dobře přístupné pro sběratele všech věkových skupin.
To je důležité konstatování, neboť členská základna Svazu českých filatelistů stárne a nej-

dříve narozené generace jsou zhusta odkázány na veřejnou dopravu. Svitavští filatelisté nejsou v pořádání vý-
stav žádnými nováčky, jak se zajisté dovíme z výstavního katalogu. Jistě všichni rádi využijeme výsledků jejich
nadšeného úsilí a výstavu navštívíme.

Svitavští mají i zajímavého partnera a spolupořadatele – Muzeum esperanta, které spolu s Českým esperant-
ským svazem a specializovanou knihovnou ve Svitavách sídlí. Organizátoři zde vhodně spojili mezinárodní
charakter poštovních známek a pošty spolu s nadnárodním umělým jazykem, který si i přes dnešní razantní
nápor angličtiny udržuje velké množství příznivců i z nejmladších generací, a má tak před sebou dobrou per-
spektivu. To jsou počiny hodné podpory každého člena Svazu českých filatelistů. A proto: Na shledanou v září
ve Svitavách!                                                                     PaedDr. Josef Šolc, šéfredaktor, jos.solc@email.cz

Ve dnech 25. - 28. září 2014 se ve Svitavách uskuteční letošní nejvýznamnější vý-
stava poštovních známek v České republice. Záštitu nad výstavou převzal Svaz čes -
kých filatelistů a město Svitavy. Součástí výstavy bude řada doprovodných akcí,
z nichž nejvýznamnější bude celostátní filatelistická burza poštovních známek. Ta pro-
běhne v sobotu 27. září od 8 do 15 hodin v prostorách kulturního centra Fabrika. 

Pro samotnou filatelistickou výstavu jsou připraveny prostory Městského muzea
a galerie a přízemí Ottendorferova domu, jediného Muzea esperanta v republice. Klub
přátel esperanta ve Svitavách je partnerem a spolupořadatelem této významné akce
ve filatelistickém kalendáři roku 2014 a jeho členové zde rovněž představí své
filatelistické exponáty.

Na své si přijdou i sběratelé, pro které KF ve Svitavách připravil známku s přítiskem na
kuponu a celý devítiblok skupiny „V“. K výstavě vydá Česká pošta obrazovou dopisnici se
známkou nominální hodnoty „A“ s přítiskem. V době konání výstavy bude na korespondenci
ze Svitav používáno příležitostné razítko s logem výstavy a pro zapsané zásilky příležitostná
R-nálepka .                                                     Dr. Miloš Pešek, předseda KF 05-78 Svitavy

Přípravy na filatelistickou akci roku vrcholí
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NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA

NOZ je obsáhlý právní předpis – tvoří jej 3081 para-
grafů rozdělených do pěti částí, které se dále dělí na
hlavy, díly, oddíly a pododdíly. Sdružením občanů
(řečeno postaru) je věnován pododdíl 2 – Spolek, který
je součástí dílu 3 (Právnické osoby), hlavy II (Osoby),
které jsou součástí části první – obecné. Celkem jde o
89 paragrafů (§ 214 – 302), což je slušná porce čtiva,
zvlášť když jde o hutné právnické formulace, u nichž
záleží na každém slově, ba leckdy i na pouhé čárce,
jejíž umístění ve větě může zcela změnit její smysl.
Tahle nesporná náročnost na pozornost vedla k tomu,
že někteří čtenáři NOZ přehlédli skutečnost, že mimo
pododdíl 2 – Spolek, obsahující zmíněné paragrafy, je
pro nás důležitá i předchozí část – oddíl 1, Obecná
usta novení, a pak část pátá, obsahující Ustanovení
společná, přechodná a závěrečná, kde v hlavě II je
oddíl 4 – Právnické osoby. Jde o dalších více než sto
paragrafů (92 + 13), z nichž některé mají těsný vztah
k oněm už zmíněným 89, na jejichž výklad a praktické
užití mají významný vliv. 

Už s ohledem na zmíněnou rozsáhlost nové právní
úpravy se v tomto článku zaměříme na některá tvrzení,
která v souvislosti s NOZ na různých úrovních v SČF
zazněla, porovnáme je s příslušnými ustanoveními - a
případně se pokusíme i rozptýlit obavy, které vyvolala.

Tvrzení: Účinnost NOZ zákona nastala 1. ledna
2014, je tedy třeba urychleně svolat valnou hromadu
SČF, aby reagovala na změny, které jsou v zákoně
obsaženy. 

Skutečnost: NOZ byl sice přijat už v roce 2012 a
jeho účinnost stanovena na počátek roku 2014, aby se
na změny mohli připravit všichni, jichž se dotknou,
přesto jsou zde uvedeny lhůty, v nichž je třeba změny
provést. V našem případě jde o lhůty dvou- a tříleté,
počítáno od účinnosti NOZ, takže změny musíme pro-
vést v termínu do 31. 12. 2015 resp. 2016 a může je
projednat a přijmout valná hromada svolaná v řádném
termínu (listopad 2015). 

Tvrzení: Stanovy SČF ztratily platnost dnem nabytí
účinnosti NOZ. 

Skutečnost: Podle § 3041, odst. 2 NOZ je pravda, že
„Ustanovení společenské smlouvy nebo statutu práv -
nických osob … která odporují donucujícím ustano -
vením tohoto zákona, pozbývají závaznosti dnem nabytí
jeho účinnosti“, ovšem text pokračuje: „práv nická
osoba přizpůsobí do tří let ode dne nabytí účin nosti
tohoto zákona společenskou smlouvu nebo statut

Nový Občanský zákoník - a Svaz českých filatelistů
V roce 2012 byl u nás přijat nový Občanský zákoník (NOZ), neobyčejně důležitá právní norma, která se

dotýká prakticky všech oblastí života lidí, ale i občanských sdružení, k nimž patří náš Svaz českých
filatelistů. Není divu, že NOZ věnovaly a věnují pozornost noviny a časopisy, veřejnoprávní televize do-
konce v hlavním vysílacím čase zařadila seriál pořadů, v nichž se věnuje výkladu jeho jednotlivých částí.
Tehdejší ministr spravedlnosti výstižně komentoval, že nově přijatý Občanský zákoník ovlivní život
každého občana, od kolébky až do hrobu. Stejné je to ale i se sdruženími občanů, proto se na důsledky
NOZ na SČF nyní podívejme podrobněji. 

FRANTIŠEK BENEŠ úpravě tohoto zákona a doručí je orgánu veřejné moci,
který vede veřejný rejstřík, do něhož je právnická osoba
zapsána.“ Máme tedy dost času zkoumat, zda naše
stanovy obsahují taková ustanovení, která by odpo -
rovala donucujícím ustanovením NOZ, a pokud ano, di-
skutovat o tom, jakým způsobem je nahradíme. Jako
termín NOZ stanovil 31. prosinec 2016, což je až rok po
konání nadcházející valné hromady SČF. (A pro úpl -
nost: Zatím žádné důležité „odporující“ ustano vení v
našich současných stanovách nevidím.)

Tvrzení: Je třeba změnit název Svaz českých fila -
telistů na Spolek českých filatelistů, nebo na Svaz če-
ských filatelistických spolků.

Skutečnost: NOZ k 1. 1. 2014 zrušil zákon č.
83/1990 Sb., O sdružování občanů, podle nějž více než
dvě desetiletí fungoval náš svaz. Od počátku letošního
roku SČF působí podle NOZ, a to už nikoli jako občan-
ské sdružení, ale jako spolek. Podle § 216 NOZ „Název
spolku musí obsahovat slova ´spolek´ nebo ´zapsaný
spolek´, postačí však zkratka ́ z. s.´“. To by znamenalo,
že k názvu SČF namísto dosavadní zkratky „o.s.“ při-
pojíme „z.s.“. Podle některých názorů je ale třeba změ -
nit celý název, aby obsahoval přímo slovo „spolek“,
tedy například na Spolek českých filatelistů (zkratka
SČF by zůstala). Ani to ale není třeba, protože § 3042
NOZ uvádí: „Odporuje-li název právnické osoby usta -
novením tohoto zákona, přizpůsobí právnická osoba
svůj název požadavkům tohoto zákona do dvou let ode
dne nabytí jeho účinnosti. Není povinna tak učinit tehdy,
jsou-li pro to důležité důvody, zejména užívala-li práv -
nická osoba svůj název dlouhodobě a je-li pro ni tak pří-
značný, že jeho zaměnitelnost nebo klamavost nelze ro-
zumně předpokládat.“ A právě druhá věta uvedeného
paragrafu se plně vztahuje na SČF – svůj název užívá
dlouhodobě, je pro něj příznačný a jeho zaměnitelnost
nebo klamavost nelze rozumně předpokládat. Proto lze
zůstat u tradičního, jen nepatrně upraveného názvu:
Svaz českých filatelistů, z.s.

Tvrzení: Každá základní organizační jednotka (ZOJ)
SČF, tedy každý Klub filatelistů (KF) a každá Odborná
společnost (OS) musí získat právní subjektivitu jako
pobočný spolek SČF, a je dokonce nutné založit nový
svaz složený z těchto pobočných spolků.

Skutečnost: NOZ v § 219 uvádí: „Stanovy mohou za-
ložit pobočný spolek jako organizační jednotku spolku
nebo určit, jakým způsobem se pobočný spolek za-
kládá a který orgán rozhoduje o založení, zrušení nebo
přeměně pobočného spolku.“ Všimněte si slova
„mohou“, které je v tomto ustanovení klíčové. Umož -
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ňuje nám totiž do stanov zapracovat možnost, aby ty
ZOJ, které o to projeví zájem, získaly „právní osobnost“
(postaru právní subjektivitu), a to jako pobočný spolek,
aniž by za jejich hospodaření nesl SČF odpovědnost,
a současně aby ty ZOJ, které o právní samostatnost
nestojí (a těch bude naprostá většina, ne-li skoro
všech ny), zůstaly ve stejném postavení jako nyní.
Pobočným spolkům jsou pak věnovány § 228 – 231
NOZ, z nichž je pro nás důležité zejména: „Právní
osobnost pobočného spolku se odvozuje od právní
osobnosti hlavního spolku. Pobočný spolek může mít
práva a povinnosti a nabývat je v rozsahu určeném
stanovami hlavního spolku a zapsaném ve veřejném rej-
stříku. Název pobočného spolku musí obsahovat pří-
značný prvek názvu hlavního spolku a vyjádřit jeho
vlastnost pobočného spolku. Pobočný spolek vzniká
dnem zápisu do veřejného rejstříku. Návrh na zápis
pobočného spolku do veřejného rejstříku podává hlavní
spolek. Ode dne zápisu pobočného spolku do veřej -
ného rejstříku ručí hlavní spolek za dluhy pobočného
spolku v rozsahu určeném stanovami. Zrušením hlav -
ního spolku se zrušuje i pobočný spolek.“ Jinými slovy
NOZ umožňuje to, co předchozí právní úprava ne -
umož ňovala – aby v rámci SČF vznikly jednotky jed -
nající svým jménem, aniž by za případné škody a ztrá -
ty (tedy dluhy) nesl svaz odpovědnost, což je třeba
uvést ve stanovách (předchozí právní úprava v tomto
nebyla konkrétní a otázku závazků „organizačních
jednotek oprávněných jednat svým jménem“ neřešila). 

Tvrzení: SČF nemůže zůstat po organizační stránce
v současné podobě - je nutné, aby se každá ZOJ
změnila na samostatný pobočný spolek s právní
osobností (subjektivitou), zapsaný ve veřejném rej-
stříku, protože jinak není možné dodržet požadavek,
aby se nejméně jednou do roka svolala členská schůze
(což v případě SČF představuje šest a půl tisíce členů).

Skutečnost: § 248 NOZ skutečně říká, že „Člen-
skou schůzi svolává k zasedání statutární orgán spolku
nejméně jedenkrát do roka.“ Ovšem nejde o ustano -
vení tzv. donucovací, protože předchozí § 247 v od-
stavci 3 uvádí: „Neurčí-li stanovy jinak, je nejvyšším or -
gá nem spolku členská schůze; ustanovení § 248 až 257
se na členskou schůzi použijí, pokud stanovy neurčí
něco jiného.“ – neboli úpravu v této věci ponechává na
spolku samotném a na jeho stanovách. V § 256 se pak
uvádí: „Stanovy mohou určit, že působnost členské
schůze plní shromáždění delegátů.“, což je praxe do-
sud užívaná v SČF, na níž není třeba nic měnit. 

---
Ukázali jsme si, že uvedené obavy z dopadu NOZ na

SČF nejsou namístě. Cílem zákonodárce nebylo des-
truktivně zasahovat do činnosti dosavadních občan-
ských sdružení a komplikovat jim činnost. Naopak, v
našem případě jde o jednoznačné zlepšení, které od-
straní problémy, s nimiž jsme se po léta potýkali -
právní subjektivita některých klubů, které o ni stojí (o
čemž jsme už hovořili) nebo třeba vyloučení členů zá-
važně porušujících povinnosti vyplývající z členství,
kdy jsme dosud v praxi vždy čekali na rozhodnutí
soudu (§ 239 NOZ: „Neurčí-li stanovy něco jiného,
může spolek vyloučit člena, který závažně porušil
povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě ná-

pravu nezjednal ani po výzvě spolku. Výzva se ne-
vyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo
způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu.“). 

Velmi důležité je i ustanovení o volbě delegátů pro
nadcházející valnou hromadu SČF, protože § 256 odst.
2 výslovně uvádí: „Každý delegát musí být volen
stejným počtem hlasů. Není-li to dobře možné, mohou
stanovy určit pro volbu delegátů rozumnou odchylku.“
Tady už nevystačíme s velmi hrubě zaokrouhlenými
kvótami, které znevýhodňovaly kluby určité velikosti, a
budeme muset hledat spravedlivější postup (inspirovat
se můžeme například praxí používanou společenstvími
vlastníků bytových jednotek, kdy by každý delegát
měl tolik hlasů, kolik platících členů SČF sdružuje jeho
ZOJ).

Zapracování ustanovení NOZ do nových stanov SČF
(nyní „SČF, z.s.“) je dobrou příležitostí, abychom sou -
časně provedli změny, na jejichž potřebnost ukázala
praxe předchozích let. Především je třeba přizpůsobit
organizační strukturu svazu současným možnostem a
potřebám, samozřejmě v návaznosti na počet členů -
a předpoklady jeho dalšího vývoje. Měli bychom uvážit
zjednodušení dvoustupňového řízení, vyplývající i z
možností snadného elektronického styku, pořádání
vid eokonferencí, hlasování per rollam apod. Podle
mého názoru by svaz mě lo vést napříště jen předsed -
nictvo, v němž by ale měly být spravedlivěji zastoupeny
regiony – každý by měl mít v předsednictvu zástupce
ze svých řad (toho lze dosáhnout kvótami). Dále by
měly být v před sed nictvu zastoupeny hlavní směry
čin nosti svazu, tedy výstavnictví, mládež, mezinárodní
vztahy, znalecká činnost (popř. i další), a samozřejmě
i odborné spo lečnosti, i když zde bude v rámci spra -
vedlivého zastoupení třeba brát ohled na počet členů
platících v nich příspěvky SČF.

Samostatnou otázkou je postavení tajemníka SČF
(volený funkcionář vs. najatý manažer), velikost se-
kretariátu a rozsah jeho činností, případně zavedení
vedlejší hospodářské činnosti (§ 217 NOZ: „Vedle
hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospo-
dářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné vý-
dělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti
nebo v hospodárném využití spolkového majetku.“),
nebo postavení komisí SČF (mohly by se změnit na
odborné společnosti). To jsou ale témata přesahující
zaměření tohoto článku, zasluhující si samostatné
pojednání. 

Ukázali jsme si, že nový Občanský zákoník není ne-
přítelem naší činnosti, a že jej naopak můžeme využít
k prospěchu SČF. Pokud byste se s ním chtěli se-
známit blíže, jeho úplné znění snadno najdete na
www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89. Rozhodně nejde o
suchopárné čtení – podle mého názoru je napsán živě
a srozumitelně *), a v našem případě spíše předestírá
možnosti, než vynucuje plnění povinností. Příjemné je
i to, že namísto snahy o regulaci do posledního detailu
nám umožňuje používání zdravého rozumu, což je u
nás sice nezvyklé - ale návykové!                              n

*) Tak na mne alespoň NOZ působí. Existují však i kritické
názory ze strany odborné i laické veřejnosti, což však
přesahuje zaměření tohoto článku.
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Usnesení 10. schůze předsednictva SČF,
konané v sobotu 8. března 2014 v Domě filatelie, Klimentská 6, Praha 1

Přítomni: pp. Beneš Fr., Běloubek, Cacka, Černík,
Fencl, Kopecký, Maleček, Musil, Müller, Münzberger,
Okáč, Rotport, Sedlák, Starec, Svoboda, Šolc,
Vaníček; omluveni: pp. Fronc, Helm, Matoušek,
Punčochář, Schiller, Töpfer.

Hosté: pp. Beneš Vl., Aksamit – oba RK SČF; omluven
Vychron.

Služba sekretariátu: pí Hanzlová, Iszová, Králková.
Předsednictvo SČF schválilo:
1. Složení návrhové komise: pp. Münzberger, Svo-

boda, Šolc.
2. Ověřovatele zápisu: pp. Kopecký, Starec.
3. Plnění rozpočtu SČF v roce 2013, přednesené

tajemníkem SČF (schváleno jednomyslně).
4. Návrhy na vyznamenání členů SČF za 1. čtvrtletí

2014 (jmenný seznam v příloze). 
5. Přípravu účasti SČF na letošním ročníku Meziná -

rodního veletrhu SBĚRATEL a zřízení Dětské poš-
ty na tomto veletrhu za pomoci Kroužku mladých
filatelistů (KMF) při KF 00-65 Apollofila Praha (kon-
taktní adresa stamps@stamps.cz).

6. Zvýšení členského příspěvku SČF o 50 Kč, s plat-
ností od 1. 1. 2015 (pro návrh hlasovalo 15 z
přítomných, proti 1, hlasování se nikdo nezdržel).

7. Ustavení pracovní skupiny pro zpracování návrhu
nových Stanov SČF, ve složení: pp. Müller,
předseda; členové: Beneš Fr., Beneš Vl., Běloubek.
Matoušek.

8. Uspořádání odborného semináře v rámci výstavy
SVITAVY 2014.

9. Návrh Komise znalců SČF na jmenování jejích
nových členů (jmenný seznam v příloze).

Předsednictvo SČF vzalo na vědomí:
1. Kontrolu minulého usnesení, přednesenou

tajemníkem SČF.
2. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemníka SČF.
3. Zprávu předsedy Revizní komise SČF (Vl. Beneš).
4. Analýzu stavu členské základny SČF a návrhy na

možnou úpravu členských příspěvků.
5. Návrh na další rozvoj webových stránek SČF; P-

SČF vyslovilo uznání tvůrcům webových stránek
SČF, vedených M. Musilem, a vyzývá ZOJ SČF,
jejich členy a členy orgánů SČF všech stupňů,
aby psali o své činnosti na webové stránky SČF a
do Informací SČF. Dále vyzývá kluby a odborné
společnosti, aby svazovému webu dodaly „linky“
na své webové stránky, pokud je provozují.

6. Informaci P. Fencla o stavu příprav výstavy SVITAVY
2014.

7. Informaci V. Svobody o stavu příprav VI. mezi -
národní filatelistické výstavy Euregio Egrensis
CHOMUTOV 2015.

8. Informaci o výstavě v Polsku Kamienna Góra 2014
(národní komisař V. Svoboda).

9. Informaci M. Musila o výstavě 150. let českého
hasičstva v Přibyslavi, při níž proběhne propagační
filatelistická výstavka.

Předsednictvo SČF ukládá:
1. J. Cackovi vypracovat článek vysvětlující důvody zvý -

šení členských příspěvků a výhody členství v SČF.
2. Pracovní skupině zřízené pro vypracování návrhu

no vých stanov SČF předložit elektronicky návrh
znění stanov členům P-SČF v dostatečném časo vém
předstihu před jeho příštím jednáním (pro běhne 11.
10. 2014 v jídelně Domu filatelie v Praze 1), aby
mohl být projednán a dán k diskusi v ZOJ SČF.

3. P-SČF vyzývá předsedu KF Plzeň J. Osobu, a
současně ukládá garantovi výstavy B. Helmovi, aby
do 25. 3. 2014 podali písemnou zprávu o stavu
příprav plzeňské výstavy 2015.

4. Výkonnému výboru pozvat předsedu KF Plzeň J.
Osobu na své příští jednání 7. 6. 2014 v Plzni.

PŘÍLOHY
Změny ve složení Komise znalců SČF:
J. Bouček – z poradce pro obor Fiskální ceniny platné

na našem území jmenován znalcem pro stejný obor; 
Z. Nygrýn – na základě již dříve úspěšně absol -

vovaného řízení jmenován znalcem pro obor ČSR
I a II, protektorát ČaM;

J. Chudoba – jmenován kandidátem na znalce pro
obor ČSR I;

M. Vrba – schválen jako uchazeč o funkci znalce pro
obor ČSR I (bude hodnocena jeho budoucí
publikační činnost).

Udělení Čestných uznání SČF
Čestné uznání SČF za rozvoj filatelie:
Doc. Ing. Jaroslav Špaček, KF 06-22 Alfonse Muchy,
Brno; Ing. Milan Chmela, In memoriam, KF 07-09
Frýdek-Místek; MUDr. Pavel Vojkovský, KF 07-09
Frýdek Místek.
Čestné uznání SČF - I. Stupeň:
Michal Hauzr, KF 00 -123 Praha; Stanislav Schwarz,
KF 04-011 Děčín; Ing. Bohuslav Hager, KF 07-09
Frýdek-Místek; Jiří Král, KF  07-16 Opava; Ing. Alois
Klos, KF 07-29 Valašské Meziříčí; Ing. Jiří Smrčka, KF
07-29 Valašské Meziříčí; Václav Kubičný, KF 07-29
Valašské Meziříčí; Helcl Josef, KF 04-038 Lovosice
Čestné uznání SČF - II. Stupeň:
Ing. Oldřich Zelený, KF 05 - 01 Hradec Králové; Ing.
Rudolf Schindler, KF 00 – 65 Apollofila Praha; Ing.
Vladimír Stehlík, KF 04-02 Chomutov; Ing. Václav
Tvrz, KF 07-29 Valašské Meziříčí; Jindřich Zeť, KF
07-29 Valašské Meziříčí; Gerhard Müller, KF 04-038
Lovosice; Jaroslav Pekař, KF 04-038 Lovosice
Čestné uznání SČF - III. Stupeň:
Petr Tuček, KF 00-123 Praha; Zdeněk Kyncl, KF 04-
02 Chomutov; Miroslav Nuc, KF 04-02 Chomutov; Dr.
Dimitr Savekliev, KF 06-07 Vyškov; Mgr. Luboš
Kadlec, KF 06-07 Vyškov

Podklady připravila: N. Hanzlová, sekretariát SČF

Zapsali: J. Šolc, V. Münzberger, V. Svoboda
Ověřili: J. Starec, V. Kopecký.
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SLOVO TAJEMNÍKA SČF

Vážení přátelé,
v příštím roce si připomeneme 50. výročí ustavující celostátní konference Svazu česko-

slovenských filatelistů, a tím i 50. výročí založení Svazu českých filatelistů. Protože se v roce
1925 konal v Jindřichově Hradci 1. sjezd československých filatelistů, navrhuje jindřicho-
hradecký klub předsednictvu SČF uspořádat v červenci příštího roku příležitostnou výstavu
k připomenutí obou významných výročí. 

V současné době připravuje předsednictvo novelizaci Stanov SČF, do níž můžete přispět
svými náměty, nápady a potřebnými zlepšeními. Zde očekáváme Vaši aktivitu a Vaše
názory. Nyní je pro ně ten pravý čas! Stanovy budou samozřejmě uvedeny i do souladu s

novým Občanským zákoníkem. Novelizované Stanovy SČF by měla schválit naše valná hromada, která se bude
konat 21. listopadu 2015 v Praze. 

Komise mládeže SČF připravuje vedle 41. ročníku Filatelistické olympiády i propagační akci na Mezinárodním
veletrhu Sběratel v Letňanech. V dětském koutku bude vyhodnocována soutěž o nejlepší výtvarný návrh na
poštovní známku. Za propagaci filatelie rádi děkujeme úspěšnému vedoucímu kroužku mladých filatelistů Ol-
dřichu Pelíškovi. V rámci národního kola Filatelistické olympiády mládeže v Plzni připravil celou řadu akcí, které
podpořili významní sponzoři a instituce. Záštitu nad akcí převzal primátor města Plzně. 

Potěšující jsou aktivity dvou pražských klubů, a to KF 00-065 a jeho kroužku mladých filatelistů s vedoucím
ing. Rudolfem Schindlerem, a KF 00-015 (cituji z dopisu ing. Pravoslava Kukačky): „Na poště Praha 419 na Jižním
Městě u konečné stanice metra Háje byla výstavka obrázků – návrhů poštovních známek – prací žáků Základní
školy Poláčkova, Praha 4 – Krč. Na škole neexistuje žádný filatelistický kroužek, jde čistě o aktivitu někoho z učitelů.
Paní ředitelka má k filatelii velmi blízký vztah, jako dítě se účastnila akcí pro mladé filatelisty v Domě dětí na Praž-
ském hradě, také snad vystavovala. Náš KF 00-015 má zájem se na tom dále podílet, neboť z výtvarných prací
vyplývá zájem nejen o poštovní známku jako obrázek, ale i o poštovní provoz. Další možnosti či náměty se jistě
naskytnou, vše chce ale čas.“ Tolik z dopisu ing. Kukačky.

Srdečně vás zdraví                                                                             Mgr. Jaroslav Maleček, tajemník SČF

ZE ŽIVOTA ODBORNÝCH SPOLEČNOSTÍ

Valná hromada Společnosti sběratelů perfinů 2014
Valná hromada (VH) Společnosti sběratelů perfinů (SSP) byla svolána na neděli 30. 3. 2014 do hotelu Bílý

koníček v Třeboni. Přítomno bylo 18 členů SSP a čtyři hosté, z toho tři ze Slovenska. S programem byli přítomní
seznámeni v dostatečném předstihu. 

Předseda SSP František Straka informoval o činnosti od minulé VH v roce 2008. V období 2009 – 2013 před-
stavili vystavovatelé – členové společnosti Vl. Beneš, P. Hauzner, V. Münzberger a F. Straka celkem 9 různých
exponátů na deseti domácích i zahraničních výstavách: Dobříš 2010, Vysoké Mýto 2011, Lidice 2012, Vysoké
Mýto 2013, Ostropa 2013, China 2009, Bulgaria 2009, Laurio 2009 (Řecko), Glogów 2010 (Polsko), Indipex 2011
(Indie). Všechny vystavené exponáty byly jednorámové a většina je k prohlédnutí na virtuální výstavě EXPONET. 

Společnost dlouhodobě spolupracuje se slovenskou partnerskou společností. Dvakrát ročně jsou pořádána
pravidelná setkání členů. Za roky 2009 – 2013 se uskutečnilo deset setkání, z toho třikrát ve Vysokém Mýtě, dva-
krát v Třeboni, dvakrát v Plzni, po jednom setkání v Roudnici nad Labem, Ledči nad Sázavou a Piešťanech.
Pravidelně čtyřikrát ročně vychází zpravodaj PERFINY. Již deset let je vydáván společně se slovenskými kolegy.
Tisk zajišťuje J. Marenčík v Košicích a přepravu k distribuci ze Slovenska Z. Štohanzl. 

Pod gescí O. Špreňara je dlouhodobě prováděna revize a aktualizace seznamu používaných perfinů na území
Československa. Na jejím základě byly zahájeny práce na přípravě vydání nového katalogu. V roce 2011 byl v
gesci V. Münzbergera, jako součást příručky POFIS „Protektorát Čechy a Morava“, vydán katalog perfinů na pro-
tektorátních známkách a celistvostech. V uplynulém období se ovšem nepodařilo provozovat webové stránky.

Pokladník Vl. Beneš předložil zprávu o hospodaření SSP za roky 2009 – 2013 a návrh rozpočtu na rok 2014.
Společnost je finančně stabilizovaná, vybrané příspěvky od členů pokrývají náklady na její činnost, zejména vy-
dávání a distribuci zpravodaje. Dosud nebyl důvod k jejich zvyšování. Na závěr předložil návrh rozpočtu na rok
2014. Plánované příjmy by měly plně pokrýt plánované výdaje. Následně revizor Václav Tremčinský konstatoval,
že hospodaření Společnosti bylo bez závad.

Plán činnosti na příští dva roky, kromě pokračování ve stávajících aktivitách, bude zaměřen zejména na pří-
pravu nového vydání katalogu perfinů z území Československa a na vyhotovení virtuálního kolektivního
exponátu perfinů na kolcích z našeho území. J. Chudoba a Vl. Beneš začali připravovat bibliografii příspěvků
o perfinech a ve spolupráci s kolegy z portálu Filaso jsou skenovány starší zpravodaje SSP. 

V závěrečné diskuzi zaznělo osm příspěvků. Valná hromada mimo jiné schválila volbu výboru a revizorů na
další období: předseda F. Straka, místopředseda V. Münzberger, hospodář Vl. Beneš, distributor Z. Štohanzl,
člen výboru V. Havel, evidence perfinů O. Špreňar, revizoři V. Tremčinský a M. Červenka. Rovněž schválila Plán
činnosti na období 2014 – 2015.                                                               RNDr. František Straka, předseda SSP
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Inflace
Členské příspěvky byly v SČF naposledy zvýšeny v

roce 2008, a to s platností od roku 2009. Šlo o zvýšení
ze 150 na současných 200 Kč. Tabulka ukazuje výši
roční inflace v ČR dle Statistického úřadu:

Výše příspěvků SČF a výhody plynoucí z členství
Zvyšování členských příspěvků je věc nepopulární a bývá provázeno negativními vyjádřeními. Tak tomu

asi bude i po nedávném rozhodnutí předsednictva SČF zvýšit od roku 2015 členský příspěvek. Pokusme
se ale na problematiku financování SČF podívat v širším kontextu, a především s ohledem na to, co pří-
padné zvýšení členských příspěvků ovlivňuje.

Průměrný úbytek členů představuje ve sledovaném
období 7,46 % ročně. Vzhledem k věkovému složení
členské základny je třeba počítat s tím, že úbytek
členů přirozenou cestou se bude spíše zrychlovat, než
stagnovat. Problémem SČF je to, že členské příspěvky
tvoří de facto více než 91 % jeho příjmů. Jakýkoli výkyv
v členské základně směrem dolů má proto značný
dopad na ekonomickou situaci svazu. Pokud bychom
ponechali současnou výši členských příspěvků (tj. 200
Kč), nestačily by příjmy svazu v roce 2018 (kdy by-
chom rádi uspořádali výstavu PRAGA 2018) ani na
pokrytí nákladů na nájem a mzdy sekretariátu. Na vše
ostatní by bylo třeba zapomenout. Pokud se nám po-
daří v průběhu příštích pěti let snížit celkové náklady na
provoz SČF alespoň o 20 %, bude provoz SČF při člen-
ském příspěvku 250 Kč v roce 2018 ještě ufinan co -
vatelný. I z pohledu vývoje členské základny je zřejmé,
že zvýšení členského příspěvku minimálně o 50 Kč (na
částku 250 Kč) je nezbytné. 

Členské příspěvky v okolních zemích
Pro porovnání jsem zvolil dva západní sousedy, a to

Rakousko a Německo. Pro přepočet na koruny byl po-
užit kurz 25 Kč/EUR. Nutno vycházet z toho, že ceny
základního zboží u nás a v uvedených zemích jsou při
tomto kurzu prakticky stejné. To, že mzdy u nás jsou
výrazně nižší, je již věc jiná. Výše členských příspěvků
vypadá při srovnání takto (stav 2013):

rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013
inflace v % 6,3 1,0 1,5 1,9 3,3 2,0

Pokud budeme uvažovat pouze období 2009 - 14 (in-
flace v roce 2014 nemá překročit rok 2013), je zřejmé,
že zvýšení členského příspěvku od roku 2015 o 25 Kč
by zhruba pokrylo ztráty v důsledku předchozí inflace.
Je však třeba hledět do budoucna (kdy těžko můžeme
počítat s opačným jevem – deflací), a tedy předjímat
obdobný vývoj i v následujících letech. Jinými slovy -
minimální zvýšení členského příspěvku by mělo být o
50 Kč, aby mělo vůbec nějaký efekt.

Vývoj členské základny
Počet členů SČF pozvolna klesá. Pro ilustraci jsem

použil údaje, které v jedné ze svých informací přednesl
předseda revizní komise SČF Vladislav Beneš:

Toto porovnání ukazuje, že náš roční příspěvek by se
měl, při porovnání s Rakouskem, pohybovat někde
kolem 330 Kč ročně. Je však třeba říci, že v členském
příspěvku obou sousedních zemí, na rozdíl od nás, je
zahrnuto i 12 čísel svazového časopisu ročně. I z tohoto
pohledu je proto navrhované zvýšení přiměřené.

Shrnuto
Je pochopitelné, že reakce členů SČF na zvýšení

členských příspěvků nemusejí být vždy pozitivní. Je
však možno argumentovat jednoduchým příkladem:
navrhované zvýšení členského příspěvku o 50 Kč
ročně představuje přibližně dvě či tři lahve plzeňského
Prazdroje v supermarketu. Takže Předsednictvo SČF
se obrací na členy svazu a říká jim, aby zanedbatelně
snížili svou roční spotřebu piva a takto ušetřenou
částku použili na zvýšení příspěvku pro SČF… 

Pokud se objeví námitky či obavy z masového od-
chodu členů po navrhovaném zvýšení členských pří-
spěvků, lze vycházet ze situace v roce 2009, kdy došlo
k poslednímu zvýšení členských příspěvků, a to o
stejnou částku. Čísla ukazují, že tehdy k žádnému
masovému exodu nedošlo – počet členů v roce 2009
poklesl v porovnání s rokem 2008 o 9,48 %, což je
pouze o 2,02 % více, než činí pokles průměrný. Výkyv
směrem dolů je tedy statisticky zanedbatelný. Pokud
budeme vycházet z toho, že náklady SČF se budou
pohybovat kolem částky 1,43 mil. Kč/rok, tak je tento
rozpočet ufinancovatelný ještě při počtu členů 5.700. 

Zvýšení členského příspěvku na 250 Kč ročně je
zdůvodnitelné a nutné. Zvýšení o nižší částku by vedlo
k tomu, že by bylo třeba členský příspěvek upravovat
každý rok. Svaz se vedle toho musí začít intenzivně za-
bývat problematikou obnovy členské základny a s tím
související problematikou obecného zvýšení zájmu o
organizovanou filatelii. Musí se totiž začít řešit příčiny
poklesu, a ne jen následky. SČF se dále musí začít za-
bývat otázkou financování své činnosti, neboť závislost
pouze na členských příspěvcích je z dlouhodobějšího
pohledu prakticky bezperspektivní. 

Je však třeba říci, že členství ve SČF nepředstavuje
pouze finanční náklady, spojené s členským pří-
spěvkem. Je si třeba uvědomit, že toto členství před-
stavuje pro každého řadového člena větší či menší
počet různých výhod v závislosti na tom, jak hluboce se
kdo filatelii věnuje. Nejde jen o možnost být v kontaktu
s přáteli tak říkajíc stejné krevní skupiny, ale i o to, že pro-
střednictvím členství v SČF má člověk zjednodušený pří-
stup k filatelistickým znalcům, k možnostem ohodnocení
své sbírky, ale i k vlastnímu zís kávání filatelistických po-

občan státu cizinec počet členů
Česká republika 200 200 6.380
Rakousko 725 850 14.000
Německo 975 1.100 50.000

ČLENSTVÍ V SČF

JULIUS CACKA

rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013
členů 9.318 8.434 7.886 7.319 6.880 6.380
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znatků prostřednictvím svazové odborné knihovny a
odborných společností. Členství ve SČF dává všem
těm, kteří se chtějí po chlu bit výsledky svého sběratel-
ského snažení, široké mož nosti představit své sbírky na
národní i mezinárodní úrovni. A nemusí se vždy jednat
o výstavy soutěžní, radost řadě členů přináší i nesoutěžní
výstavy, kde prezentace sběratelského úsilí není vázána
na dodržování pravidel výstavních tříd. Samostatnou
kapitolu výhod tvoří každoroční prémiové tisky a graficky
zpracované vstupenky do Poštovního muzea. Důleži tou,
ale většinou členů zcela opomíjenou výhodou členství
ve SČF je legislativní zastřešení celé činnosti filatelistů.

Pokusme se nyní podívat na některé z výše po-
psaných výhod trochu podrobněji a současně se
pokusme, tam kde to je možné, vyjádřit danou výho -
du i finančně.

Legislativní zastřešení činnosti
Vedení běžného účetnictví, pokud to některý ze

členů filatelistického klubu či odborné společnosti ne-
bude ochoten dělat zdarma, znamená pro každý klub
náklad přibližně dva až tři tisíce korun měsíčně. I při
padesátičlenném klubu, a těch není u nás zrovna
většina, to znamená, že každý ze členů by musel mě -
síč ně složit nějakých 60 Kč. U klubů s menším počtem
členů by tato částka rychle šplhala vzhůru. Při členství
ve SČF tato starost, ale i náklady odpadají. Náklady na
získání IČ a s tím spojené administrativní práce nejsou
rovněž zadarmo. I zde členství ve SČF tyto náklady pro
jednotlivé kluby eliminuje. 

Do oblasti legislativní výhodnosti členství v SČF je
nutno zahrnout i existenci stálého sekretariátu SČF.
Tedy místa, které je každému členu svazu fyzicky k dis-
pozici radou a v řadě případů i konkrétní pomocí. A
kupodivu, v době tržního mechanizmu, zcela zdarma. 

Přístup k filatelistickým znalcům 
a ohodnocení sbírek

Kdo se zabývá filatelií vážněji, dříve či později se do-
stane do situace, kdy se musí ve vlastním zájmu obrátit
na znalce. Členové SČF mají možnost zdarma kon -
taktovat znalce např. při veletrhu Sběratel, na většině
národních výstav, při besedách v klubech a při dalších
příležitostech. V případě ryze komerčního přístupu se
přitom cena za hodinovou konzultaci se znalcem
pohybuje minimálně ve stokorunách, jinými slovy, v pří-
padě půlhodinové odborné konzultace ušetří člen SČF
nejméně tolik, kolik ho stojí celoroční členský přípěvek!
Totéž se týká orientačního ohodnocení sbírek, které,
opět zdarma, je možné získat buď na stánku SČF od
členů Komise znalců na výše popsaných filatelistických
akcích, nebo prakticky každodenně na sekretariátu
SČF. Pouze členové SČF pak mohou k prodeji svých
přebytků za výhodných podmínek využít pravidelné
svazové Písemné nabídkové soutěže.
Získávání odborných filatelistických znalostí
Odborné filatelistické znalosti pomáhají nejen při

budování sbírek, ale chrání i před finančními ztrátami,
což si často neuvědomujeme. Řada sběratelů získala
takové znalosti, že jim to umožňuje ve filatelii i úspěšně
investovat. Členové svazu mohou zdarma získávat po-
třebné znalosti nejen studiem literatury ze svazové
knihovny, ale nabízí se jim celá škála odborných
společností a sekcí, kde je možné se zapojit do

společných badatelských projektů a rovněž získat
informace o vhodném materiálu, o padělcích, maché
či o tom, co se jako hodnotný filatelistický materiál jen
tváří. Bohužel zkušenosti z našich výměnných schůzek
a burz ukazují, že neinformovaní filatelisté často kupují
prakticky bezcenné věci za částky, které by stačily na
členský příspěvek v SČF na několik let.
Možnost představit svůj exponát na výstavách

Filatelistické výstavy, kterých se jako vystavovatelé
mohou účastnit jen členové SČF, slouží v první řadě k
tomu, aby sběratelé mohli představit výsledky své
práce. Konzultace s jurymany, výměna zkušeností s
ostatními vystavovateli i návštěvníky výstav pomáhají
sbírku či exponát zdokonalovat, a tím samozřejmě
zvyšovat i její cenu. Úspěšně vystavené exponáty jsou
při prodeji ve výhodě, jméno vystavovatele se řadí do
„rodokmenu“ sbírky či jejích významných součástí a je
v aukčních katalozích a literatuře uváděno ještě po
mnoha desetiletích. 

Ale i „pouhá“ účast na propagační výstavce pořá -
dané místním klubem filatelistů ve škole, kam jsme
chodili, či chodí naše děti a vnuci, nám přinese pocit
zadostiučinění z radosti a poučení, které jsme pomohli
připravit jejich návštěvníkům. Právě členství v místním
klubu nám umožňuje podílet se na životě místní občan-
ské společnosti, jak ji znali a zažívali naši předkové v
Sokolu či hasičských organizacích, a později i filate -
listických spolcích.

Členské bonusy
Členové SČF dostávají každoročně bonusy v po-

době prémiových tisků a pozvánek do Poštovního
muzea, a svaz se snaží, aby byly v budoucnu ještě při -
tažlivější a hodnotnější. Už dnes jen tyto dva bonusy
představují pro sběratele finanční přínos výrazně pře-
vyšující roční členský příspěvek – stačí se podívat do
katalogů či do nabídek obchodníků.

* * *
Sečteno a podtrženo: Je zřejmé, že členství v

SČF se každému členu vyplácí nejen po stránce
společenské, ale i ekonomické. Samozřejmě zá-
leží na každém, kolik z daných možností ke svému
prospěchu využije.                                               n

Co nového v knihovně SČF
V těchto dnech jsme zakoupili do svazové knihovny

katalogy Michel-Nordafrika 2014, Deutschland-Spezial
2014 dva díly (do roku 1945 a od roku 1945). Katalog
Ostafrika 2014 máme objednaný. Rovněž nový je
katalog Slovensko 1993-2012. 

Na četné dotazy sdělujeme, že poslední katalog Čes -
ké republiky je do roku 2011; nové vydání se připravuje. 

Jak jste mohli zjistit, nejnovější katalogy jsou velmi
kvalitní, avšak s kvalitou stoupá i jejich cena. Z toho
důvodu jsme nuceni zvýšit u katalogů Michel půjčovné
z 2,- Kč za den na 5,- Kč, a to od září 2014. U ostatních
materiálů knihovny zůstává půjčovné v dosavadní výši.
Platí se i v případě, že jsou katalogy zapůjčeny ke
studiu do zasedací místnosti. Vybrané částky slouží
beze zbytku k dalšímu doplňování našeho knižního
fondu.                            Naděžda Hanzlová, knihovnice
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FILATELIE MLÁDEŽE

Koncem ledna proběhla jako každoročně plenární
schůze Komise mládeže SČF (KM). Tentokrát byl mezi
hosty i člen předsednictva SČF ing. Julius Cacka,
který vystoupil s řadou námětů k práci s mladými
filatelisty. O těchto připomínkách jsme následně di-
skutovali. Pokusil jsem se zde shrnout a okomentovat
některé připomínky, které v diskuzi zazněly. 

Ing. Cacka zahájil své vystoupení tím, že o komisi
mládeže je málo slyšet, že chybí lepší propagace. V
tom má určitě pravdu, tato stránka činnosti komise je
trochu zanedbávána. Zřejmě je to i proto, že již delší
dobu nemáme v komisi mládeže nikoho, kdo by o
mládeži a mládežnické filatelii pravidelně publikoval.
Určitě by bylo potřeba, abychom svoji práci dokázali
lépe prodat.

Další připomínka se týkala nákladů SČF v přepočtu
na získání jednoho nového člena svazu. Do této částky
lze započítat nejen dotace SČF na činnost KM, ale také
volný čas, který práci v kroužku mladých filatelistů
(KMF) věnují vedoucí KMF, atd. SČF je zájmová organi -
zace, nikoli nadace – nemůže používat své zdroje,
aniž by to mělo efekt. Tohle už považuji za dost pro ble -
matické. Každý, kdo někdy pracoval s dětmi, ať už v
jakékoli organizaci, ví, že děti se snadno pro něco
nadchnou a za chvíli už je zase zajímá něco jiného, a
to první opustí. Bylo to tak vždy a dnes je to ještě vý-
raznější. Když na začátku školního roku začne do
kroužku chodit 10 dětí, za dva měsíce už jich bývá
polovina. Navíc, přepočítávat v tomto případě náklady
na jednoho získaného člena SČF mi připadá ne-
vhodné, tahle kalkulace prostě nefunguje, takto se to
nedá přepočítávat. Smyslem práce s mladými filatelisty
je především nabídnout jim vhodné a užitečné vy-
plnění volného času a naučit je některým praktickým
dovednostem i odborným znalostem. Mnohé z toho,
co se v kroužku naučí, pak mohou uplatnit i ve škole
a v dalším životě (a může se k filatelii i po letech vrátit).

Mezi poznámkami bylo i tvrzení, že není zpracována
metodika přechodu mládeže mezi dospělé filatelisty. V
tomto případě se ing. Cacka mýlí, nebo spíše není
zcela obeznámen s činností komise mládeže. Tato
metodika existuje už velmi dávno. Jsou to tzv. OOZ
(Odznaky odborné zdatnosti). Udělují se tři stupně
OOZ a děti je získávají postupně od nejnižšího červe -
ného až po nejvyšší bílý. Hodnotí se práce a aktivita v
KMF, vytvoření exponátu a jeho vystavení, atd. Nejvyšší
stupeň se uděluje jen těm opravdu nejlepším a pod-
mínkou jeho získání je i zkušenost s vedením KMF jako
asistent vedoucího. Uvedený systém tedy připravuje
nejen na přechod mezi dospělé sběratele, ale přímo
mezi dospělé funkcionáře.

Jako dobrý nápad se jeví návrh na pořádání

Poznámky k práci s mládeží společných akcí, třeba různých výletů, např. do ZOO
nebo na výstavy známek. Děti by pak mohly podle
toho, co viděly, sesbírat vhodné známky, něco o nich
vyprávět a třeba sestavit miniexponát. Tento nápad je
výborný, určitě by se všem líbil, ale naráží na dva pro -
blémy. Tím prvním jsou peníze a čas. Návštěva nějaké
akce mimo bydliště bývá náročná na obojí. Druhým a
podstatnějším problémem je organizace a zajištění
takové akce. Je třeba si uvědomit, že vedoucí při tako -
véto akci zodpovídá za všechny účastníky, a představa,
že někam pojede s 10 dětmi, je v současné době pro
většinu zejména starších lidí nepředstavitelná.

Návrh uspořádat kurzy pro vedoucí KMF je na první
pohled také zajímavý. Nedovedu si však přestavit, že
vedoucí KMF, kteří věnují dětem spoustu svého volné ho
času, budou ochotni věnovat další čas nějakému
školení. To by pro ně muselo být skutečně hodně atrak -
tivní. Navíc nevím, kdo by tato školení zasponzoroval.

Více využívat učitele jako vedoucí KMF? Učitel je
lepší vedoucí než laik. S tím nelze než souhlasit,
obecně to tak určitě je. A skutečně také mezi vedou -
cími najdeme mnoho učitelů. 

Tolik tedy k některým námětům kolegy Cacky, jak
jsem si je poznamenal a jak jsem jim porozuměl. Pro -
blematika práce s mládeží a způsoby získávání dětí pro
filatelii je určitě velmi důležitá a každý nápad se může
hodit. Musím však dodat, že komise mládeže už vy-
zkoušela ledacos, její členové vyslechli spoustu nápa -
dů, ale dosud žádný z nich nepřinesl zvrat současného
trendu. Mladých filatelistů ubývá, podobně jako do-
spělých. Kdysi tak populární sběratelství bylo prostě
vystřídáno jinými aktivitami.

Zdeněk Töpfer, předseda komise mládeže

RŮZNÉ
π 19. setkání hornických měst a obcí ČR pořádají ve
dnech 19. – 21. 6. 2015 Statutární město Havířov a
Sdružení hornických a hutnických spolků České repu-
bliky. Klub filatelistů 07–5 Havířov byl primátorem
města požádán o zorganizování propagační filate lis -
tické výstavy na téma Hornictví a přidružené obory.
 Zájemci o bližší informace mohou kontaktovat před -
sedu KF 07–5 Havířov: pmazoch@seznam.cz

π Znojemské historické vinobraní je v naší veřejnosti
známý pojem, první se uskutečnilo v roce 1966. Letos
proběhne 12. – 13. září. K tomu vydá KMF 56-83 Fero
Hor nia ka Znojmo přítisk na obálce a dopisnicích s
nominálem „A“ a „E“. Na přítisku bude reprodukce
olejomalby znojemského rodáka Josefa Svobody „Lid
vinobranský“. Obálka s dopisnicemi bude vydána
25. 8. 2014. Dále bude ve dnech 8. – 12. 9. na poště
Znojmo používán příležitostný APOST s přítiskem
„VINOBRANÍ“. Informace na: dusstan@seznam.cz


