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Nov· p¯ÌruËka pro sbÏratele zn·mek a celin protektor·tu »aM
Dlouh˝ch dvan·ct let uplynulo od p¯edchozÌho vyd·nÌ specializovanÈ p¯ÌruËky Pofis, vÏnovanÈ
emisnÌ Ëinnosti zn·mkovÈ zemÏ protektor·t »echy a Morava. SbÏratelÈ sice tak dlouho bez katalogu nebyli ñ v pr˘bÏhu tÈ doby vyöly dva katalogy v edici PofisMini, z nichû zejmÈna ten ûlut˝
z roku 2010 se uk·zal nadmÌru uûiteËn˝m a hlavnÏ praktick˝m ñ ale co je to platnÈ, p¯ÌruËka je
p¯ÌruËka, a ta na trhu citelnÏ chybÏla.
Doölo to dokonce tak daleko, ûe vyd·nÌ z roku
2000 bylo na internetov˝ch aukËnÌch port·lech nabÌzeno za mnohem vyööÌ cenu, neû po¯izovacÌ ñ zaznamenali jsme, ûe celkem odrban˝ v˝tisk se p¯ed p·r
mÏsÌci prodal za neuvÏ¯iteln˝ch 800 korun! S tÌm je
teÔ ale nejspÌö konec, protoûe novÈ vyd·nÌ, kterÈ vych·zÌ souËasnÏ s Ëervencov˝m ËÌslem Filatelie, to
starÈ v mnoha smÏrech p¯ekon·v·. Vöak jsme si
s nÌm tady dali velkou pr·ci ñ bez p¯eh·nÏnÌ to byl
nejsloûitÏjöÌ ˙kol, p¯ed kter˝m jsme zatÌm ve vydavatelskÈ Ëinnosti Pofis st·li. Jen shrom·ûdÏnÌ pot¯ebn˝ch podklad˘ ñ odborn˝ch i cenov˝ch ñ trvalo nÏkolik let, a jejich zpracov·nÌ do p¯ehledn˝ch tabulek
dalöÌ mÏsÌce. SvÈ si vyû·dala takÈ grafick· ˙prava,
kter· by mÏla umoûnit co nejkomfortnÏjöÌ uûÌv·nÌ.
Jak ale ¯Ìkal m˘j tatÌnek: Nikdo se nept·, jak dlouho jsi to dÏlal, ale kaûd˝ se pt· ñ kdo to dÏlal? A z tohohle hlediska snad v˝sledek dopadl uspokojivÏ.
Dokonce v naöich oËÌch tak, ûe bychom smÏr nastaven˝ v tomto vyd·nÌ r·di pouûili jako standard i pro
publikace vÏnovanÈ dalöÌm st·t˘m a ˙dobÌm, tedy
»SR I, »SR II a »R. PosÌlenÌ studijnÌho p¯Ìstupu. P¯ehlednÈ ¯azenÌ variant. Katalogizace proveden· tak,
aby z·znam bylo moûno pouûÌt nejen jako informaci,
ale i jako chybÏnku s moûnostÌ zaznamenat stav
sbÌrky. SrozumitelnÈ popisy a n·zornÈ ilustrace.
A v neposlednÌ ¯adÏ re·lnÈ cenovÈ z·znamy. To vöe
by mÏlo b˝t bÏûn˝m standardem. Samoz¯ejmÏ ne
vöechno se poda¯ilo dot·hnout do podoby, kterou
bychom dop¯·li. »Ìm hloubÏji jsme se do studia ma-

teri·l˘ pono¯ili, tÌm vÌc jsme cÌtili, ûe rozhodnÏ nejsme
na konci procesu jeho pozn·nÌ. ZejmÈna ot·zka stanovenÌ poËtu pouûit˝ch TD u HT zn·mek, jejich co
nejsnadnÏjöÌ rozliöenÌ a v˝bÏr p¯imÏ¯enÏ v˝razn˝ch
deskov˝ch vad ñ to je ˙kol, jehoû nemal· Ë·st na n·s
teprve Ëek·. Ale kaûd· mince m· dvÏ strany, a tak
i tenhle stav nenÌ jen nev˝hoda, ale souËasnÏ velk·
v˝hoda! Z·jemc˘m o b·d·nÌ v tÈhle oblasti totiû poskytuje pomÏrnÏ öirokÈ pole, na nÏmû mohou vlastnÌmi silami dospÏt k zajÌmav˝m v˝sledk˘m. Vûdyù koho by bavilo zab˝vat se nÏËÌm, co uû je zcela zpracov·no, a nem˘ûe n·s uû tedy niËÌm p¯ekvapit!
Od novÈ p¯ÌruËky si proto slibujeme i vzr˘st z·jmu
o v·leËnÈ ˙dobÌ. Pokud se pro ni rozhodnete, p¯·li
bychom si, aby v·m byla dobr˝m pr˘vodcem.
A abyste nekupovali zajÌce v pytli, za¯adili jsme do
tohoto ËÌsla Filatelie na uk·zku jejÌ ˙vod, a pak nÏkolik zajÌmav˝ch str·nek. Pokud v·s zajÌm·, co
p¯esnÏ v nÌ najdete, snadno to zjistÌte z jejÌho obsahu, kter˝ rovnÏû vyobrazujeme.
Nov· p¯ÌruËka je jednou z nabÌdek dneönÌ Z·silkovÈ
sluûby Profil. Pro Ëleny Klubu Filatelie jsme za¯adili
kupon na zvl·ötnÌ slevu ve v˝öi 50 KË. Ta platÌ do konce pr·zdnin a uplatnit ji m˘ûete v prodejnÏ Profil
v Praze, a d·le v prodejnÏ Trojan v PardubicÌch a v Filatelie Hobby v BrnÏ. Samoz¯ejmÏ ho m˘ûete p¯iloûit
i k objedn·vce zaslanÈ poötou do Z·silkovÈ sluûby.
P¯·li bychom si, aby v·m nov· p¯ÌruËka byla dobr˝m pomocnÌkem, a tÏöÌme se, ûe n·m k nÌ napÌöete svÈ post¯ehy a p¯ipomÌnky.
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