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Vstoupili jsme do roku 2007. Přeji všem členům Svazu českých filatelistů dobré 

zdraví a hodně zdaru i úspěchů v obětavé práci pro společenství našich organizovaných 
filatelistu. 

 
Letos, stejně jako každý rok, nás čekají nejen předem připravené úkoly 

a povinnosti, ale i nové výzvy a neplánovaná jednání. Tím hlavním úkolem je 
samozřejmě a nadevší pochybnost odpovědná příprava Světové filatelistické výstavy 
PRAGA 2008. Do jejího zahájení již nezbývá víc než 1 a půl roku. Po 20 letech, jež 
uplynuly od poslední světové výstavy v roce 1988, půjde díky podpoře generálního 
ředitelství České pošty, s.p., o vůbec první světovou výstavu poštovních známek na 
území samostatné České republiky. Pro organizační výbor výstavy PRAGA 2008 pod 
vedením Víta Vaníčka je to nejen velká výzva, ale také velký úkol. PRAGA je totiž 
nejen POJEM, ale i TRADICE. Proti všem předcházejícím však „tato naše“ bude trvat jen 
krátce, pouhé 3 dny. Kratší doba trvání filatelistických výstav bývá v poslední době ve 
světě stále častější – hlavně z důvodů ekonomických, ale i finančních. Proto její 
organizace musí být maximálně racionální. 

 
Reprezentativní první bulletin výstavy PRAGA je na světě. Dostává se do našich 

klubů i do zahraničÍ. První tisková konference k výstavě se konala v lednu t.r. 
v Poštovním muzeu v Praze. Byla neobyčejně početně navštívena zástupci tisku, rozhlasu 
a televize. To nás všechny potěšilo. A snad dalo i patřičnou odpověď těm nemnohým, 
kteří mají za to, že prý „filatelie u nás je na okraji společenského zájmu“. 

 
Jsem již 55 let členem svazu čs., a nyní českých filatelistů. Pamatuji vůbec první 

světovou výstavu PRAGA 1962. Pamatuji i ty následující až do roku 1988. Často jsem 
z řad členu klubů a komisí slýchával trpkou kritiku v dobách, kdy se světové výstavy 
PRAGA postupně staly megapodniky. Tehdy tak dva až tři roky před každou z nich 
věnovalo vedení SČSF větší zájem výstavám PRAGA, než zájmům členů klubů, KMF 
či problémům odborných komisí. Světové výstavy a jejich příprava byly středem zájmu 
strany a vlády Národní fronty i prezidenta republiky. Na jejich organizaci byly vyčleněny 
dnes pro nás již nepředstavitelně vysoké finanční prostředky a malá armáda lidí. 
Nicméně to byly tyto světové výstavy, které daly výstavám PRAGA pojem i tradici. 
Dnes SČF kvůli světové výstavě na své poslání a činnosti pro celý svaz 
nezapomíná, byt' to vůbec není snadné a financí i lidí je poskrovnu. 

 
Již v měsíci dubnu t.r. nás čeká Národní filatelistická výstava HRADEC KRÁLOVÉ 

2007 v překrásné secesní budově Muzea východních Čech. Ve výstavním katalogu 
nalezneme zajímavou, oficiální, číslovanou přílohu. Na příloze je vytištěn čtyřblok 
vícebarevné známky v hodnotě 40 h Hradec Králové, letecká známka 1,60 Kč s pohledem 
na Průmyslový palác, v němž se konala výstava PRAGA 1978, a oficiální logo světové 
výstavy PRAGA 2008. Však královéhradecká výstava bude preludiem a poslední 
kvalifikací pro výstavu PRAGA 2008. Věříme, že výstava Hradec Králové 2007 zaujme 
nejen vystavovatele a návštěvníky od nás i ze zahraničí (chystají se sem i někteří členové 
čs. filatelistické společnosti ve Velké Británii), ale i členy předsednictva SČF. Ti zde budou 
projednávat a schvalovat bohatou agendu při svém dalším, tzv. výjezdním zasedání 
(vloni to bylo v Karlových Varech, letos v Hradci Králové). 

 
Měsíc červen bude ve znamení První bavorsko-české filatelistické výstavy pod 

názvem REGENlA 2007 za účasti českých vystavovatelů, stejně jako tomu bude v případě 
světové výstavy ST. PETERSBURG-2007. Navíc, ve stejném měsíci, jak jsem se o tom 
přesvědčil při účasti na plenárním zasedání Komise mládeže SCF pod vedením Zdeňka 
Töpfera v sobotu 3. února t.r., KM SČF pilně připravuje i Celostátní mládežnickou výstavu 
MLADÁ BOLESLAV 2007 spolu s finále Národního kola Filatelistické olympiády 2007. 
Získala podporu magistrátu, hejtmana Středočeského kraje i mladoboleslavské 



automobilky Škoda VW group. Zaměřila se samozřejmě i na přípravu Dětské pošty 
a Dětského koutku ve spolupráci s Českou poštou, s.p., při výstavě PRAGA 2008. 

 
V 1. pololetí 2007 proběhnou i další jednání: o spoluprácí OV výstav PRAGA 2008 

– WIPA 2008, o vydání společné emise České a Rakouské pošty k výstavám PRAGA 
a WIPA, bude uspořádán významný seminář Analytické skupiny SČF a dojde i k setkání 
Společností pro odbornou literaturu SČF (SOL). 

 
Na závěr bych ještě chtěl dodat následující. Slýchávám, byť jen ojediněle, 

poznámky o tom, proč vůbec filatelistické výstavy pořádat, natožpak světové, když by 
prostředky i úsilí na ně vynaložené mohlo být vynaloženo jinak a prý ve prospěch všech 
členů SČF. Proto bych chtěl, v souvislosti se světovou výstavou PRAGA 2008, podat 
i jako člen řídícího výboru FIP alespoň krátké vysvětlení. 

 
Proč kulturní a filatelisticky vyspělé země světové výstavy pořádají 

a o udělení patronátu Mezinárodní filatelistické federace FIP nad těmito 
výstavami usilují? Proč o pořádání světových výstav mají zájem panovníci, 
prezidenti, vlády, příslušná ministerstva i poštovní správy? A co patronát FIPu 
vlastně znamená? Představuje udělení nejvyššího statutu, který delegáti 
kongresů FIP, pořádaných jedenkrát za dva roky, mohou veřejným hlasováním 
filatelistické výstavě udělit. Poté taková výstava patří kromě jiného k výstavám 
privilegovaným: 

1) chtějí se jí zúčastnit nejvýznamnější filatelisté-vystavovatelé z celého 
světa, 

2) může zabezpečit případné uspořádání Mistrovské třídy FIP a/nebo 
Čestného dvora na nejvyšší úrovni: např. účast královských, knížecích a vůbec 
světově proslulých sbírek k poučení filatelistů i nefilatelistů, 

3) nejvyšší stupně medailí (velké zlaté, zlaté a velké pozlacené) na těchto 
výstavách udělené, pomáhají majitelům těchto exponátů zajistit jejich 
vysoké zhodnocení, 

4) všechny exponáty na výstavách s patronátem FIP (FIP Patronage) nebo 
se záštitou FIP (FIP Auspices), nikoliv pouze s uznáním FIP (FIP Recognition), 
jak tomu bylo v případě evropské výstavy BRNO 2005, jsou pak uvedeny podle 
zemí a jmen vystavovatelů v centrálním počítačovém registru FIPu. A ten 
dokládá úspěšnost jednotlivých zemí a vystavovatelů, a také to, zda získání 
pozlacené medaile FIP napomáhá kvalifikaci vystavovatele například pro 
funkci jurymana, experta, apod., 

5) taková světová výstava přitahuje účast zahraničních poštovních správ 
i filatelistických obchodníků, 

6) a v neposlední řadě země a město, které světovou výstavu pořádají 
(v našem případě Česká republika a hlavní město Praha), se v době 
konání stanou cílem zvýšeného počtu návštěvníků z celého světa, a tedy 
i ze zemí, jejichž cílem dané země a město nebývají. A blízkost Vídně 
a krátce po PRAGA 2008 následující výstavy WlPA 2008 tuto možnost ještě 
znásobují. 

 
A jak všichni ze zkušenosti víme, každá dosavadní PRAGA pod patronátem FIP to 

měrou vrchovatou prokázala. A díky odpovědné práci, dovednostem a tvořivosti 
pořadatelů to jistě prokáže i PRAGA 2008. A tím přímo i nepřímo napomůže ve 
veřejnosti získat zájem o poštovní známky, jejich sbírání nebo i vystavování, a tak může 
pomoci i Svazu českých filatelistů, který jako jediná FIPem uznávaná organizace 
zastupuje zájmy filatelístů a sběratelů uvnitř České republiky i navenek. 

 
Lumír Brendl 

předseda SČF a ředitel FIPu 
 
Plasy 9. února 2007 


