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90 let klubu filatelistů ve Vysokém Mýtě

DV 24/1 DV 34/1 DV 36/1

DV 24/1 černá vlnovka pod H VYHLAZENÍ)
DV 34/1 černá vlnovka v horním rámečku pod 6.-7.

PO zprava
DV 36/1 dva černé body pod VÝ (VÝROČÍ)

DV 25/2 svislá ryska nad 10. PO
dolní perforace zprava

10 Kč Ba�ův kanál (Pof. 720)

20 Kč Lidice (Pof. 722)

DV 10/2 modrý bod v levém
dolním rohu známky

Počtem členů v sou -
časné době spíše menší,
ale svými činy patří k vý -
znamným klubům Svazu
filatelistů, to je KF 05-11 ve
Vysokém Mýtě. K 90. výročí
založení, které připadlo na
22. října 2012, vydal klub
vlastním nákladem publi -
kaci o své historii. Za dobu
své existence uspořádal
celkem 11 výstav různého
rozsahu, od komorních, na

nichž se exponáty představili pouze členové, až po ty
s mezinárodní účastí. Klub byl vícekrát oceněn
představiteli města, Svazem českých filatelistů i Zvä -
zom slovenských filatelistov. Mnozí členové jak v
dobách dávnějších, tak v posledním období klub
úspěšně reprezentovali na výstavách doma i v
zahraničí, včetně mezinárodních a světových. To vše
a ještě mnoho dalších údajů o životě a činnosti tohoto
čilého klubu najdete na stránkách sborníku „1922 –
2012, 90 let klubu filatelistů ve Vysokém Mýtě“. Vydán
byl ve velmi omezeném nákladu pouhých 65 výtisků
a většina je již rozebrána. 

Zájemci o tuto bezesporu zdařilou publikaci si ji
mohou objednat u autora, jímž je známý a dlouholetý
funkcionář SČF Vladislav Beneš, tel. 602 574 532, e-
mail vlabes@seznam.cz, nebo písemně na adrese V.
Beneš, U Potoka 753, 566 01 Vysoké Mýto. Cena
publikace je 340 Kč plus poštovné.                         n

Ohlasy na nový katalog protektorátu POFIS
Přestože katalog vyšel teprve nedávno, už na něj

začínají přicházet reakce. První dvě otiskujeme: 
„Ve Filatelii číslo 4/2012 navrhuje pan V. Feldmann

zařadit do nového katalogu Protektorátu 2013 (mimo-
chodem - ten se skutečně povedl!) známky Léčeb -
ného fondu poštovních zaměstnanců. Ty byly do kata-
logu zařazeny v oddílu Zvláštní známky na straně 118.
Z obsahu článku pana Feldmanna i z popisu známek
v katalogu plyne, že k nim nejsou k dispozici všechny
informace, jak o uspořádání tiskových forem, tak o
praktickém znehodnocování těchto známek. Zařaze -
ním těchto známek do katalogu došlo jistě mezi filate-
listy ke zvýšení zájmu o ně a tak k nim je teď už možná
podstatně více informací. Asi před dvěma měsíci jsem
pomáhal likvidovat zbytek pozůstalosti po filatelistovi-
poš9ákovi. Mimo jiné jsem zakoupil i čtyřblok nepouži-
tých známek Léčebného fondu hodnoty 4 K, který byl
ve sbírce zařazen mezi známkami protektorátu. Až
při vkládání do své sbírky jsem zjistil, že blok je spod-
ní levý rohový, s okraji zahnutými k lepu, naštěstí však
neslepenými. Na spodním okraji je deskové číslo 1A
shodně jako u běžných protektorátních známek, např.
Krajinky. Z logiky věci plyne, že by tedy mělo existovat
i deskové číslo 1. Nevím, zda jde u těchto známek o
první nález deskového čísla? S přátelským pozdravem
Jaroslav Borůvka, Jaroměř.“

ODBORNÁ LITERATURA

Další zajímavou známku protektorátu předložil čte-
nář J. Verner: „Už dlouho se snažím zjistit, co to mám
vlastně za známku. Mě se jí nepodařilo nikde nalézt.
Nikdo mi zatím nebyl schopen dát kloudnou odpověA.
Proto si Vás dovoluji zdvořile požádat o Váš názor.“

Jde zřejmě o další úder hřebenového zoubkování a
nepravý kupon se dochoval proto, že okraj archu byl
před oříznutím přeložen směrem dolů, o čemž svědčí
šikmý lom uprostřed „kuponu“. Pokud to tak je, jde o
neobvyklou a zajímavou výrobní nahodilost, u níž
z logiky věci vyplývá, že nevznikla v jediném exem-
pláři – ale bylo jich v tomto archu deset. Nechcete se
po nějaké také podívat?

Dalším ohlasům se budeme věnovat příště.             n


