ZPRAVODAJ SVAZU ČESKÝCH FILATELISTŮ

Číslo 3/2020

Vážení přátelé, členové a členky Svazu českých filatelistů,
jistě bychom si všichni přáli, aby „doba koronavirová“ nevedla k úpadku práce SČF a
filatelie jako takové. Snad má přitom pravdu staré rčení, že všechno špatné je pro něco dobré
– například přísná karanténa v průběhu března a dubna umožnila mnohým z nás udělat si
„konečně“ pořádek ve svých sbírkách, protože času na to bylo nečekaně a neplánovaně dost.
Ani po linii vedení SČF nedošlo k útlumu, technickými prostředky proběhla od března už
dvě jednání předsednictva a troufám si tvrdit, že touto formou bylo projednáno stejně (a
možná dokonce i víc) věcí než při klasických zasedáních. Je pochopitelné, že epidemiologická situace znemožnila konání řady filatelistických akcí, především výstav, ale i burz,
schůzí, přednášek, jarního veletrhu Sběratel, setkání u příležitosti vydání nových známek, jejich „křtů“, aukcí apod.
Ale i tady je třeba hledat pozitivum – například odložení výstavy o rok umožňuje každému vystavovateli, aby svůj
exponát v získaném čase dále vylepšil (například po stránce popisu a grafické úpravy) a tím zvýšil naději na jeho
ještě lepší hodnocení.
Jedním z úkolů, který stojí před našimi kluby a odbornými společnostmi do konce tohoto roku, je volba
delegátů na 6. Valnou hromadu SČF a návrh kandidátů pro volbu jeho nového Předsednictva a Revizní komise.
Většině KF a OS byly potřebné materiály poslány e-mailem, menší část je dostala poštou. Pokud některý výbor tyto
materiály dosud neobdržel, není to záměr, ale technický problém. Jde totiž o to, že pokud má sekretariát SČF kontakt
pouze na jednoho jediného člena výboru a ten už v něm není činný, a KF nebo OS nový náhradní kontakt nesdělí,
tak není v silách sekretariátu SČF daný výbor kontaktovat. Jinými slovy – pokud jste prozatím od sekretariátu potřebné materiály nedostali, je třeba co nejdříve kontaktovat sekretariát SČF! (Opletalova 29, 110 00 Praha 1, tel.:
222 541 395, e-mail: sekretariát@informace-scf.cz).
Julius Cacka, pověřený předseda a tajemník SČF, z.s.
Vážení přátelé filatelie,
již hezkou řádku let se Vám po zatelefonování na sekretariát Svazu českých filatelistů ozve
laskavý hlas paní Naděždy Hanzlové. Vyslechne, poradí, vyřídí, zajistí. Prozradím vám na
tuto vitální dámu v důchodovém věku několik životopisných údajů, samozřejmě
pochvalných.
Paní Hanzlová se sběratelkou už narodila, od dětství sbírala všechno možné. Ubrousky,
žvýkačkové obaly, samolepky, odznaky. Pro filatelii ji získala výstava PRAGA 1978. Přihlásila
se do klubu na svém pracovišti – generálním ředitelství Obchodu průmyslovým zbožím, kde
ji hned zapojili do práce ve výboru. Dobře udělali, neboť právě ona zařídila po zrušení tohoto
ředitelství, a tím i filatelistického klubu, převod členů do Klubu českých filatelistů 00-01
(KČF), nejstaršího u nás. I v něm pokračovala v práci ve výboru. Tehdy byly ve výboru čtyři ženy, což se nám dnes
zdá jako utopie. Paní Hanzlová zastávala funkci jednatelky klubu, paní Žemlová měla na starosti kroužek mladých
filatelistů. Ten rádi navštěvovali tvůrci našich známek, především Bedřich Housa a Josef Herčík. Přicházeli prý mezi
děti velmi rádi, byli zábavní a pro široký okruh přítomných udělali vždy kus dobré propagace československým
známkám. To se nám dnes může zdát také jako utopie. Dámy měly vůbec dobré nápady. Tak na televizní besedu
o filatelii s paní Žemlovou vzpomínají pamětníci dosud, stejně jako na výstavku v Poštovním muzeu ke 120. výročí
KČF, které je vlastně jedním z nejvýznamnějších výročí české filatelie. Paní Hanzlová besedovala o sbírání našich
známek i v televizním pořadu Dobré ráno. Sbírala Československo, včetně obálek dne vydání, a měla o předmětu
svého zájmu záviděníhodné znalosti. Po rozdělení státu se soustředila na Českou republiku. Shromažďuje FDC
a analogické pohlednice, ale jen takové, které ji něčím zaujmou. Stejně tak si s potěšením prohlédne známky cizích
států ve výstavních exponátech.

Cizí jí nejsou ani pohlednice. Pro své potěšení stále doplňuje pěknou pohlednicovou sbírku s tematikou pražského
Staroměstského náměstí, kde kdysi pracovala. Tady bych položil důraz na to, že i pohlednice sbírá pro osobní radost,
nikoli pro vystavovatelskou slávu nebo obchod. Především proto, kdykoli mi přijde něco se „Staromákem“ do rukou,
je to odloženo pro příští cestu do Prahy a zastávku na sekretariátě.
Mám pocit, že si ani dobře neuvědomujeme, jakou práci paní Naděžda Hanzlová vykonala a dosud vykonává pro
naši filatelii. Co dobrovolné práce odvedla a dosud odvádí na sekretariátu SČF. Jistě jí proto mohu i za každého z
Vás, milí čtenáři a přátelé poštovních známek, srdečně poděkovat!
Josef Šolc, šéfredaktor INFORMACÍ SČF

Poštovní historie a filatelisté
Obor poštovní historie se v rámci filatelie vyvinul na
konci 19. století z teritoriálního sbírání poštovních známek. Za jeho vznik můžeme „poděkovat“ padělatelům,
jejichž výrobky bylo třeba oddělit od pravých známek,
a proto tehdejší sběratelé začali mimo jiné zkoumat
poštovní razítka na klasických evropských emisích, díky
čemuž pak byli schopni alespoň část padělků odhalit.
Za symbolický počátek naší poštovní historie můžeme
považovat rok 1899, kdy Hanuš Kropf vydal v Praze
pionýrské dílo “Die Abstempelungen der Marken von
Oesterreich-Ungarn und Lombardei-Venetien“ (Razítka
na známkách Rakousko-Uherska a Lombardsko-Benátska). Výzkum razítek na známkách a na celinách pokračoval i v následujících desetiletích, současně začali
tehdejší poštovní historici zkoumat poštovní trasy, historii
poštovnictví ve svém regionu, a posléze i nově zaváděné poštovní nálepky (rekomandační aj.) a nové
způsoby dopravy zásilek (vlakové pošty apod.).
Čeští poštovní historici byli zpravidla členy Klubu českých filatelistů (dnes KF 00-01), v pozdějších letech pak
i členy různých dalších klubů. Není tedy divu, že už na
Mezinárodní výstavě poštovních známek PRAGA 1938
byla představena výstavní třída „Předfilatelistické dopisy a sbírky razítek“. V roce 1943 byl založen filatelistický odbor při Sportovním klubu zaměstnanců hl. m.
Prahy, ze kterého postupně vznikl dnešní KF 00-15
(www.kf0015.cz), specializovaný na poštovní historii, za
což byl v roce 2014 odměněn cenou udělovanou Federací evropských filatelistických svazů (FEPA) jako nejlepší filatelistický klub Evropy. Třída poštovní historie byla
zřízena i na historicky první Světové výstavě PRAGA
1962 (třída IX), což podpořilo její další rozvoj. Roku
1966 se u nás konala 1. výstava specializovaných oborů
a v roce 1972 byla založena Komise poštovní historie a
celin. Ta byla roku 1985 přeměněna na Komisi poštovní
historie SČSF a roku 1990 na Českomoravskou společnost pro poštovní historii, která zastřešuje sběratelství
poštovní historie v rámci SČF až do dnešních dnů.
Poštovně-historické akce ale pořádají i další filatelistické
kluby a odborné společnosti, přednášky s PH tématem
najdeme např. u KF 00-65 Apollofila či KF 00-15. Od
původního studia poštovních razítek se náš obor velmi
rozkošatěl, prakticky každý sběratel zde může najít
oblast pro něj zajímavou. Dnešní poštovní historici sbírají
a studují celistvosti např. s ohledem na zvláštní druhy
přepravy (pošta lodní, letecká, vlaková, automobilová,

potrubní pošta, hybridní aj.), na druhy poštovních zásilek
(doporučené, letecké, adresované do určité země) či na
regionální poštovní historii. Stranou nezůstávají ani
poštovní formuláře, nálepky, razítka, frankotypy, perfiny,
poštovní tarify, poštovny a soukromé pošty, automatizace a mechanizace poštovních služeb či naopak předznámkové dopisy. Rozšířené je i sběratelství polních a
vojenských pošt, karanténních dopisů, korespondence
vězňů a zajatců včetně cenzury těchto zásilek. Díky
turbulentní historii 20. století je populárním poštovněhistorickým oborem dokladování územních změn,
nouzových či okupačních poštovních systémů a jejich
cenin a celin, stejně jako dokumentace současných
vojenských misí Armády ČR.
Zájemci o poštovní historii mne mohou kontaktovat
e-mailem (lubor.kunc@seznam.cz) či poštou na adresu
LK, P.O. Box 3, 119 01 Praha 1.
Lubor KUNC, předseda společnosti ČMSPH

Filatelistický Slavín
Klub českých filatelistů Praha s lítostí oznamuje, že nás
navždy opustil pan Karel Kunz, člen výboru a svědomitý
pracovník ve funkci hospodáře. Nezištné práci v klubu a
upřímnému zájmu o filatelii věnoval veškerý volný čas. Za
svoji činnost byl také oceněn Čestným uznáním SČF za
rozvoj filatelie. Ztrácíme v něm nejen kolegu, ale i dobrého člověka a přítele, který neváhal každému kdykoli poskytnout přátelskou radu a konkrétní pomoc. Čest jeho
památce.
Jménem KF Naděžda Hanzlová.
O letošních Velikonocích odešel do filatelistického nebe
v požehnaném věku téměř devadesáti dvou let pan Věruš
Pavliš z Velkého Meziříčí. Byl významným funkcionářem
a vystavovatelem zdejšího klubu KF 06-09 a jedním z prvních, kdo u nás vybudoval exponát věnovaný atomu.
Tento fakt mě jako jaderného fyzika přiměl, abych jej
požádal o spoluautorství při psaní článku „Čs. jaderný program“ do časopisu Filatelie v roce 1980, který byl věnován
25. výročí od vyhlášení čs. jaderného programu. Tehdy
vzniklo naše filatelistické i osobní přátelství, které trvalo
čtyřicet let. Během té doby vystavil další exponáty: „Závod
velmocí o dobytí Měsíce“, „Cesta ke hvězdám“, „Historie
království českého a dějiny Československa a Česka“ a
„Co vypráví známky ČR 1918 - 2018“. Jeho úmrtím ztratila
filatelie nadšeného propagátora. Čest jeho památce!
Prof. Zdeněk Janout, předseda KF 00-42
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Zápis z červnového jednání P-SČF,
provedeného technickými prostředky ve smyslu § 60 Stanov SČF, z.s.
Účastníci: Beneš F., Cacka, Fencl, Helm, Chudoba,
Kunc, Maleček, Münzberger, Okáč, Schiller, Svoboda,
Šolc, Töpfer, Vaníček.
Neúčast: Musil.
Administroval: Cacka.
P-SČF projednalo výše uvedeným způsobem následující problematiku a přijalo tato rozhodnutí:
1. SČF a výstavy v roce 2020 a 2021
P-SČF schválilo návrh účasti SČF na filatelistických
výstavách v roce 2020 a 2021, včetně jmenování
národních komisařů.
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželi se: 0.
2. Zpráva revizní komise 15. Předsednictvu SČF
P-SČF vzalo na vědomí „Zprávu revizní komise 15.
Předsednictvu SČF“
P-SČF ukládá:
a) vedoucímu KM SČF předložit do 31.8.2020
konkrétní návrhy na aktivizaci mládežnické filatelie
(konkrétní termíny, konkrétní zodpovědnost);
b) pracovní skupině „Obnova a rozšíření členské
základny“ předložit do 31.8.2020 předběžnou informaci o tom, jak je zajišťována a rozpracována problematika podpory zájmu o filatelii a získávání nových
členů SČF, včetně informace, kolik členů bylo na
základě této činnosti v období 2016 až srpen 2020
přibližně získáno;
c) vedoucím ZOJ (KF a OS), kteří tak dosud neučinili,
předat sekretariátu SČF do 31.8.2020 seznamy členů
příslušných ZOJ, včetně základních identifikačních
údajů (jméno, bydliště, telef. či elektronické spojení,
případně datum narození).
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželi se: 1.
3. Evropská filatelistická výstava LIBEREC 2022
P-SČF schvaluje pro rok 2022 realizaci soutěžní
evropské filatelistické výstavy LIBEREC 2022 a
pověřuje její realizací KF 04-01 Liberec za předpokladu, že budou dodržena veškerá ustanovení
Výstavního řádu SČF jak co do obsahu, tak i do
termínů.
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželi se: 0.
4. Informace tajemníka SČF o jeho činnosti v období
od 9.11.2019 do 26.5.2020
P-SČF vzalo na vědomí informaci tajemníka SČF o
jeho činnosti v době od 9.11.2019 do 26.5.2020“.
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželi se: 0.
5. Plnění a čerpání rozpočtu za I. čtvrtletí 2020
P-SČF vzalo na vědomí zprávu o plnění a čerpání
rozpočtu za I. čtvrtletí 2020;
P-SČF ukládá všem ZOJ, které neuhradily členské
příspěvky SČF do 31.3.2020, uhradit tyto dlužné
příspěvky nejpozději do 30.6.2020.
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželi se: 0.
6. Informace o plnění úkolů, schválených na jednání P-SČF dne 9.11.2019 a 3.4.2020
P-SČF vzalo na vědomí informaci o plnění úkolů,
uložených usneseními Předsednictva v období od
9.11.2019 do 3.4.2020 a současně
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P-SČF uložilo nesplněné úkoly splnit nejpozději do
31.7.2020 a splnění nahlásit sekretariátu SČF.
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželi se: 0.
7. Harmonogram přípravy Valné hromady SČF, z.s.
v březnu 2021
P-SČF schválilo Harmonogram přípravy Valné
hromady SČF v roce 2021;
P-SČF ukládá:
- M. Musilovi zřídit na webových stránkách SČF
odrážku „Příprava Valné hromady“ a pravidelně ji
doplňovat o dokumenty, schválené P-SČF v této
záležitosti;
- M. Musilovi zveřejnit dne 10.1.2021 na webových
stránkách SČF jemu předané představení jednotlivých
kandidátů do P-SČF a RK, včetně jejich programů;
- v Harmonogramu uvedeným členům P-SČF včas
předat podklady k vyhotovení celkové Zprávy o
činnosti SČF v období 2016-2020.
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželi se: 0.
8. Volební řád pro Volbu členů P-SČF a RK na Valné
hromadě, březen 2021
P-SČF schválilo Volební řád pro volbu členů P-SČF
a RK na Valné hromadě SČF, březen 2021.
Delegáti ZOJ na Valné hromadě budou mít při volbách tolik hlasů, kolik platících členů SČF měla jejich
ZOJ ke dni 31.12.2020 (viz. bod IV. Volebního řádu).
Ruší se tak termín 1.11.2020, který byl původně
schválen P-SČF v březnu 2020.
Pro: 14
Proti: 0 Zdrželi se: 0.
9. Poštovní známka k 50. výročí Filatelistické
olympiády mládeže (2022)
P-SČF schválilo podání návrhu na vydání poštovní
známky, věnované 50. výročí vzniku Filatelistické
olympiády mládeže;
P-SČF ukládá J. Šolcovi připravit text dopisu na MPO
ČR v této věci, který bude poté jménem SČF, tomuto
ministerstvu zaslán.
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželi se: 1.
10. Zapůjčení výstavních rámů do Maďarska v roce
2022
P-SČF rozhodlo o negativní odpovědi na žádost
Svazu maďarských filatelistů (MABÉOSZ) o zapůjčení
výstavních rámů SČF na výstavu HUNFILA 2022.
Důvodem je plánovaná výstava LIBEREC 2022 s patronátem FEPA a uznáním FIP, jejíž přesný termín není
ještě znám.
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželi se: 0.
11. Vydání poštovní známky k výstavě LIBEREC 2022
P-SČF schválilo podání návrhu na vydání poštovní
známky, věnované evropské filatelistické výstavě
LIBEREC 2022;
P-SČF ukládá J. Chudobovi připravit text dopisu na
MPO ČR v této věci, který bude poté jménem SČF, tomuto ministerstvu zaslán.
Pro: 11
Proti: 2
Zdrželi se: 1.
Zapsal: Cacka.
V Praze, dne 9.6.2020.
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Vznik FIP a československá filatelie
V souvislosti s přípravou 6. Valné hromady SČF jsem
si uvědomil, že jsem nikdy neviděl žádné dokumenty
o tom, jak vlastně v roce 1926 vznikl FIP a jak se na
jeho vzniku podíleli českoslovenští filatelisté. Sice s
hrdostí uvádíme, že byli zakládajícími členy této organizace, ale písemnými dokumenty to nebylo nikdy doloženo – což je podle mě škoda.
Takže trochu objevené historie. Na základě jednání,
která proběhla v roce 1924 v Haagu a o rok později při
příležitosti Mezinárodního sjezdu sběratelů poštovních
známek v Paříži, dospěli evropští filatelisté k závěru, že
je třeba vytvořit středisko (kancelář) všech národních
filatelistických organizací. Jeho hlavním úkolem mělo
být hájení zájmů filatelistů. Jako pracovní byl zvolen název Mezinárodní kancelář pro filatelii (Burelu International de Philatélie – BIP) a byl zpracován i návrh stanov. BIP měl sdružovat pouze filatelistické svazy z
Evropy, a jen z těch zemí, které byly členy Společnosti
národů (předchůdce OSN). Musela se proto řešit otázka německých filatelistů, neboť Německo v ní nebylo
členem a hrozilo nebezpečí, že se tamní filatelisté pokusí o založení konkurenční mezinárodní organizace.
Přípravný výbor BIP, jehož jednatelem byl francouzský
spisovatel Georges Brunel, vyzval ke spolupráci i Svaz
československých filatelistických spolků v Praze, který
považoval za rozhodujícího zástupce československých filatelistů.
V archivu SČF jsem ale žádný dokument z té doby
nenašel. V odborné knihovně SČF je pouze časopis
Český filatelista z roku 1926, v němž nějaké informace
byly zveřejněny.
Obrátil jsem se proto na sekretariát FIP s prosbou o
zaslání kvalitního skenu zakládací listiny FIP, případně
jiného písemného dokumentu z roku 1926, který by dokládal založení této organizace a roli československých filatelistů v této věci. Paní Kelly Ong, šéfka sekretariátu FIP, se k mé žádosti postavila vstřícně a přislíbila,
že se pokusí v této věci něco zjistit. Ukázalo se, že splnění mé žádosti bude složitější, než by se na první pohled zdálo. Sken zakládací listiny jsem zatím sice nezískal, ale alespoň něco.

Obr. 1

Prvním dokumentem je kopie dopisu z 26.5.1926
(obr. 1), kterým se tehdejší Svaz čs. filatelistických
spolků v Praze hlásí k zakládajícímu setkání. Čs. delegátem na ustavující schůzi byl tímto dopisem jmenován profesor dr. Zdeněk Řezníček z Klatov.
Ustavující schůze mezinárodní filatelistické organizace byla zahájena v Paříži 18.6.1926 v 10 hodin dopoledne. Z obr. č. 2 je zřejmé, že tohoto zakládajícího
zasedání se osobně zúčastnili zástupci Belgie, Československa, Francie, Holandska, Rakouska a Švýcarska.
Švýcarsko na základě plné moci zastupovalo i Německo. Takže sedm statečných. A co ostatní evropští filatelisté? Ti z Anglie a Itálie se omluvili, protože v té době
neměly tyto země žádnou jednotnou filatelistickou
organizaci. Maďaři, Rumuni a Španělé na pozvánku na
zasedání vůbec nereagovali. Norové se sice původně
přihlásili a jmenovali i delegáta, ale ten se na zasedání
bez omluvy nedostavil.
Podle dostupných pramenů je zřejmé, že hnacím
motorem jednání ve dnech 18.-19.6.1926 byli filatelisté
ze Švýcarska. Nejenže přišli s návrhem, aby se budoucí organizace otevřela celému světu a aby se tím její
název změnil na Fédération Internationale de Philatélie
(FIP), tedy Mezinárodní filatelistická federace, ale předložili i návrh jejích stanov. Oba tyto návrhy byly schváleny. Prvním předsedou FIP byl aklamací zvolen president federace francouzských a belgických filatelistů
Willy Bigwood. Už toto ustavující zasedání však
ukázalo, že činnost FIP nebude jednoduchá. Delegáti
se neshodli na budoucím rozpočtu a rovněž v kádrové
oblasti došlo k první třenicím, na které doplatil dosavadní tajemník přípravného výboru Brunel. Nově
zvolený předseda FIP jej totiž odmítl jmenovat znovu
tajemníkem. Takže člověk, který ustavující kongres FIP
zorganizoval a zajistil se dočkal jediné odměny – na závěrečném banketu byl pronesen přípitek na jeho
zdraví.
J. CACKA
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