
Po uzávěrce Informací SČF 
 
    Vážení přátelé, 
    s radostí všem sdělujeme, že se od 1. března 2006 konečně podařilo zprovoznit oficiální 
internetové (webové) stránky Svazu českých filatelistů. Najdete je na adrese: 
 

www.informace-scf.cz 
 

    Naším cílem je na těchto stánkách informovat členy našeho svazu, ale i širší sběratelskou 
veřejnost, o dění v SČF, o životě a činnosti jeho jednotlivých klubů, odborných společností, 
komisí a kroužků mladých filatelistů. Slibujeme si od toho oživení zájmu nejen o svaz, ale i o 
sbírání známek jako takové a v jeho důsledku tedy i získání nových členů do klubů SČF, 
odborných společností a do kroužků mladých filatelistů. 
    Na nově zřízené oficiální internetové stránky jsme vedle aktuálních zpráv a informací 
(například jsou zde zveřejněny nové Stanovy SČF, dopis předsedy svazu apod.) prozatím 
zařadili především údaje převzaté z Ročenky SČF. Ty však jsou nyní jistě v řadě podrobností 
již překonané a bylo by je třeba nahradit údaji aktuálními. Prosíme vás proto všechny – 
samozřejmě pokud máte tu možnost -, abyste se na nové stránky SČF podívali a v případě, že 
ke zveřejněným informacím budete mít jakékoliv opravy či věcné doplňky a připomínky, 
abyste je zaslali v elektronické podobě co nejdříve na adresu správce nových stránek ing. M. 
Trojana a H. Eiselta (e-mail: info@informace-scf.cz).  
    Na nových stránkách jsou (nebo v nejbližší době budou) zařazeny stručné základní údaje o 
každé součásti našeho svazu, tedy o každém klubu, odborné společnosti, komisi apod., tak jak 
jste nám je poskytli při přípravě Ročenky SČF. Naše nové internetové stránky nám však nyní 
umožňují, aby každý klub, každá odborná společnost, sekce, komise, kroužek mladých 
filatelistů apod. jednoduše a vlastně téměř bezpracně - a samozřejmě i zcela bezplatně - 
získaly vlastní internetovou prezentaci (tedy jakousi „malou internetovou stránku“), v jejímž 
rámci mohou například zařadit přihlášku za člena, zveřejnit údaje o svých schůzkách, akcích, 
výstavách, publikacích apod. Pokud však již svou internetovou stránku máte, rádi na nové 
stránky SČF zařadíme odkaz, kterým se na ni půjde snadno přepnout – pokud nám jej zašlete.  
    Upozorňujeme však, že naše svazové stránky jsou důsledně nekomerční a nebude tedy na 
ně možno zařazovat jakékoliv obchodní nabídky a zprávy. 
    Mnozí z nás jsme byli po léta zvyklí nacházet informace o SČF na mezinárodním 
internetovém magazínu Japhila, kde je obětavě a nezištně vedl průkopník filatelistického 
internetu Ing. Břetislav Janík. Udělal tím pro náš svaz velký kus práce a patří mu za to náš 
dík. Jsme rádi, že stávající informace o SČF na těchto stránkách nadále zůstávají přístupné a 
jistě bude trvat nějakou dobu, než je naše nové stránky zcela nahradí. I potom však bude na 
stránce Japhila zveřejněn odkaz na nové stránky SČF – a samozřejmě i obráceně.  
    Od zřízení nových internetových stránek SČF (jejichž tvorba svazový rozpočet díky 
obětavosti jejich tvůrců nijak nezatížila) si však slibujeme i výrazné úspory v nákladech 
svazu. Budeme na ně totiž v celém rozsahu zařazovat i náš časopis – Informace SČF, podle 
kterého se ostatně stránky jmenují. Doufáme přitom, že v dohledné budoucnosti alespoň část 
nákladu časopisu už proto nebudeme muset tisknout a rozesílat v papírové podobě – alespoň 
pro ty adresáty, kteří budou mít možnost si jej z našich internetových stránek stáhnout a sami 
vytisknout. Pro ty adresáty, kteří tuto možnost nemají, se samozřejmě nic nemění a náš 
časopis budou dostávat poštou tak, jako dosud.  
   Přáli bychom si, aby se vám nové stránky SČF líbily, abyste je rádi navštěvovali a byly vám 
užitečným pomocníkem. 
       Mgr. Jaroslav Maleček, tajemník SČF 


