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        Úvodem 
Sepsat historii klubu  za dobu jeho padesátileté existence nebylo tak 

snadnou záležitostí, jak se v počátcích jevilo. Jakékoliv systematické a 
soustředěné záznamy až do roku 1965 chybí a za další pětileté období se 
zachovaly jen některé. Jen zcela náhodně byly objeveny zápisy z výborových a 
členských schůzí let 1970 – 1980, které byly ještě donedávna považovány za 
ztracené. Klubová kronika nebyla vedena a také v dobovém regionálním tisku se 
o počátcích filatelistického klubu a jeho činnosti nedočteme. Byli jsme tak 
odkázáni na vzpomínky těch, co by mohli leccos zajímavého o klubu říci. Avšak 
ani u nich jsme se nesetkali s očekávaným pochopením. Někdy pro jejich 
absenci paměti, jindy pro zjevný nezájem. Možná, až po přečtení této publikace, 
někteří z nich uplatní svoje dosud „utajené“ informace či kritické připomínky 
k popisovaným událostem, které jsou tímto předkládány čtenářům. 

Byli jsme převážně odkázáni na p. Jiřího Straku, zakládajícího člena, který 
ještě za svého života mnohé o počátcích klubu sdělil a svá tvrzení doložil svými 
interními písemnostmi, které jako pozdější novinkář klubu vedl. Přesto, že 
v některých detailech jsou v rozporu s jinými údaji, bereme je za věrohodné. 
Jsou totiž prvotní a odpovídají zveřejněným relacím, které o kroužku psal 
v některých svých číslech časopis Filatelie. 

Vývoj v klubu z let pozdějších je dostatečně doložen písemnostmi, které 
posloužily jako průkazný podklad pro některé statě. 

Pokusil jsem se alespoň částečně začlenit události klubu do situace, v níž se 
filatelie v popisovaných letech nacházela.Proto se zmiňuji o některých jednáních 
Ústředí nebo sjezdů SČSF, či valných hromad SČF jen okrajově a pouze 
v úzkých souvislostech, aniž bych se chtěl dotknout širší a důležitější 
problematiky, která byla v dané době ústředními filatelistickými orgány řešena. 

Vydání publikace, zachycující vývoj žďárského filatelistického klubu za 
padesátileté období jeho činnosti, je odkazem příštím generacím filatelistů, kteří 
budou pokračovateli nejen zachování klubu, ale především jeho započatých 
aktivit. 

Děkuji členům výboru klubu J. Štěpánovi, L. Filipí, ing. J. Koukalovi, Mgr. 
J. Ptáčkovi a V Šubrtovi, kteří se na vydání publikace spolupodíleli. 

Poděkování patří také Organizační kanceláři s.r.o. ve Žďáře nad 
Sázavou,bez jejíž pomoci by tato publikace nemohla být vydána. 

 
 
 
 

 Emil Pelikán, 
 předseda klubu filatelistů 06-10 
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 Žďár nad Sázavou 

I. Počátky organizované filatelie na území ČR a 
podmínky pro její vznik ve Žďáře nad Sázavou 

 
První filatelisté se na území dnešní České republiky objevují ve druhé 

polovině minulého století, tedy v době, kdy naše země ještě byly součástí 
Rakouska-Uherska. Ačkoliv založení českého sběratelského spolku nebylo 
snadnou záležitostí je v Praze 28.4.1887, vedle již existujícího německého 
filatelistického spolku, zakládána česká filatelistická organizace pod názvem 
Český klub filatelistů. V roce 1896 začíná vycházet také časopis Český 
filatelista a do pražského klubu vstupují i mimopražští členové ze vzdálených 
míst, dokonce až ze Slovenska. 

K rychlému rozvoji filatelie dochází až po první světové válce. V roce 1921 
byla ustavena jednotná celostátní filatelistická organizace – Svaz 
československých filatelistických spolků a tak již koncem roku 1926 jsou 
filatelistické spolky zakládány ve všech větších městech republiky. Téhož roku 
se Československo stává spoluzakladatelem Mezinárodní filatelistické 
organizace (FIP). Svaz československých filatelistických spolků nesplnil 
podmínky pro vytvoření jednotné celostátní filatelistické organizace a proto 
některé spolky zanikly, jiné pracovaly mimo Svaz, takže na podzim roku 1936 
Svaz ohlásil svoji likvidaci. 

Následně již v únoru 1937 vzniká nová jednotná celostátní filatelistická 
organizace s novým názvem Ústředí čs. filatelistických spolků. Přesto však i 
poměrně značný počet spolků působil nadále mimo Ústředí. Navíc na území 
republiky existoval ještě Německý filatelistický svaz. 

Druhá světová válka vnesla do filatelie značný chaos, ve které dominovali 
především různí spekulanti s poštovními známkami. Po jejím ukončení, v roce 
1945, vedle Ústředí působil Svaz slovenských filatelistů, který vznikl v době 
Slovenského státu. Před československou filatelií tak vyvstal úkol – řešit 
především základní organizační vztahy, ochromené válkou. 

O filatelistech nebo alespoň o laických sběratelích poštovních známek 
z období mezi světovými válkami i z dob okupace není žádných konkrétních 
zpráv. Žďár měl v té době jen něco málo přes čtyři tisíce obyvatel a proto ve 
městě k nějaké výraznější koncentraci sběratelů poštovních známek ani nemohlo 
dojít. Hospodářská krize v letech 1929 – 1934 se také výrazně promítla do 
života žďárských obyvatel. S ní spojený propad mezd a zvýšená nezaměstnanost 
většině zdejších obyvatel ani neumožňovala vynakládat finanční prostředky 
jinam než na živobytí, tím méně pak na své záliby. Ve městě nebyl filatelistický 
obchod, který ostatně zde není zřízen dodnes, ve kterém by bylo možno zakoupit 
poštovní známky nebo filatelistické potřeby. Poštovní známky v omezeném 
výběru bylo možno získat snad jen na poště nebo v trafikách. Starší vydání 
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poštovních známek a filatelistická literatura zde byla nedostupným zbožím. 
Nejbližší filatelistický spolek, působící od r. 1923, byl pouze v Jihlavě, ale 
nevíme o tom, že by v něm či v některém jiném někdo ze žďárských občanů 
působil. O jistém žďárském občanu, který se sbíráním poštovních známek 
zabýval, přece něco víme. Byl to majitel tehdejší dehtové lepenkárny a výrobny 
cementového zboží Josef Hroneš v letech 1923 – 1946, jehož záliba 
v poštovních známkách byla ve městě všeobecně známa a proto byl často 
předmětem vtipkování ze strany kamarádů v hotelu Veliš, kde se pravidelně 
scházeli. 

Domníváme se proto, že okruh zájemců o poštovní známky se ve městě 
rozšířil teprve až po skončení druhé světové války. Vycházíme totiž z poznatků, 
že z pozůstalostí nebyly nikdy předložené k případnému prodeji či posouzení 
kvalitní poštovní známky z dřívějších let, ale vesměs jen z doby protektorátu a 
především ty, který byly vydávány až po roce 1945. Zájemci o poštovní známky 
docházeli do velkoobchodu s tabákem p. Fialy nebo do trafiky p. Říhy na 
náměstí, kde si měli možnost poštovní známky v celých balíčcích zakoupit. 
Snad již tehdy vznikl nápad založit filatelistický spolek ve městě. 

Počátky organizované filatelie ve Žďáře nad Sázavou zřejmě sahají až do 
roku 1949. I když tuto úvahu nelze doložit žádnou průkaznou písemností a 
pamětníci – filatelisté již nejsou mezi námi, vycházíme ze souhrnu dílčích 
obecně známých okolností, které ji potvrzují. 

Po zrušení novoměstského okresu se dnem 1.1.1949 stává okresním 
městem Žďár n. Sázavou. Z bývalého okresního města se do Žďáru postupně 
přesouvá veškerá státní adminstrativa a mezi ní i tehdejší Okresní správa pošt a 
telekomunikací. Mezi poštovními zaměstnanci byla v tehdejší době početná 
skupina sběratelů poštovních známek, mezi kterými byl telekomunikační mistr 
Jan Kummer (1906-1985). Ten sice až do roku 1953 bydlel v Novém Městě na 
Moravě, avšak jeho nové pracoviště bylo na žďárské poště, na náměstí, 
v budově čp. 286 (dnešní Kolping), později od roku 1959 v nové budově 
tehdejší Okresní správy spojů, která byla zřízena od 1.1.1960. 

Z členské evidence je doloženo, že Jan Kummer byl od 1.1.1947 
registrován v Ústředí čs. filatelistů, ale jeho původní klub z období let 1947 – 
1949 není znám. Z jedné archivované písemnosti, vyhotovené 26.11.1974 a 
adresované na SČF vyplývá, že Jan Kummer vykonával funkci předsedy klubu 
od roku 1949. V těchto souvislostech dovozujeme, že první filatelistický klub ve 
Žďáře vznikl právě v roce 1949 na tehdejší Okresní správě pošt a 
telekomunikací a po roce 1951 pak pracoval jako filatelistický kroužek při ZK 
ROH poštovních zaměstnanců. O činnosti filatelistů na žďárské poště nevíme 
však nic bližšího, snad jen to, že jejich vedoucím byl Jan Kummer, kterého 
právem můžeme označit za průkopníka organizované filatelie ve Žďáře. 
Z dřívějších členů „pošťáckého klubu“ neznáme jména téměř žádného z jeho 
členů, snad jen vedoucího poštovního provozu Jana Hladíka (1923 – 1978) 
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z Přibyslavi. Kroužek při poště neměl více jak 10 členů a v roce 1961 zanikl 
sloučením s kroužkem filatelistů při ZK ROH Ždasu, stávajícím klubem 
filatelistů 06-10. 

Z dříve organizovaných žďárských členů při Ústředí byl také JUDr. 
Emerich Fiala (1915 – 1999) s členstvím od 1.5.1947. Jeho původní klub 
z archivované přihlášky nelze ale zjistit. 

V období po roce 1951, kdy byly rušeny občanské spolky, které se 
začleňovaly do závodních klubů ROH nebo Osvětových besed, Ústředí čs. 
filatelistů registrovalo kolem 600 filatelistických kroužků, majících na 35 tisíc 
členů. Docházelo k velkému rozvoji organizované filatelie na území tehdejšího 
Československa, což mělo nemalý vliv i na příznivce poštovních známek ve 
Žďáře n. S. 

V roce 1951 byla zahájena výroba ve Žďárských strojírnách a slévárnách a 
s příchodem nových pracovníků došlo k velké koncentraci lidí. Tyto okolnosti 
výrazně ovlivnily počátek organizované filatelie ve městě. 

 
 

II. Založení filatelistického kroužku při ZK ROH Žďas 
 

období let 1952-1964 
 

Kroužek filatelistů při závodním klubu ROH ve Žďáře nad Sázavou, 
předchůdce dnešního klubu filatelistů 06-10, byl založen několika místními 
sběrateli poštovních známek 10. března 1952. Zakládající listina nebo jiné 
písemnosti z tehdejší doby, i z let bezprostředně následujících, se nezachovaly a 
tak okolnosti, za jakých kroužek vznikal, známe pouze z ústního podání Jiřího 
Straky, který byl jedním z jeho zakladatelů. Ustavení kroužku filatelistů nebylo 
zřejmě jednoduché. Probíhalo totiž v době, kdy se v důsledku účinnosti zák. č. 
68/51 Sb. rušily již stávající různé občanské spolky, kterým bylo doporučováno, 
aby se začlenily do závodních klubů ROH, případně do Osvětových besed a 
proto těch spolků, co hledaly „přístřeší“ pod závodním klubem bylo více. 
Ústřední orgán československých filatelistů již tyto kroužky nezastupoval na 
veřejnosti a ani neprosazoval vzhledem k jeho novému postavení jejich zájmy. 
Pro filatelistické kroužky platily směrnice ÚRO jako vrcholného orgánu pro 
činnost závodních rad a jejich orgánů nebo směrnice okresních a místních 
národních výborů pro Osvětové besedy. Ústředí řídilo kroužky jen metodicky a 
jako poradní orgán ministerstva spojů provádělo opatření směřující k tomu, aby 
se ideová náplň filatelie stala vůdčí myšlenkou sběratelské veřejnosti a to buď 
prostřednictvím svých oběžníků, časopisu Filatelie nebo účastí na 
filatelistických akcích, zejména výstavách poštovních známek. 
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Ústředí československých filatelistů (ÚČSF) vedlo registraci 
filatelistických kroužků a jejich členů, přihlášených na základě dvoudílné 
přihlášky, členům přidělovalo registrační číslo a vydávalo členské legitimace, 
jako nutný administrativní úkon, související s odběrem novinek poštovních 
známek. Od kroužku Ústředí vyžadovalo pouze hlášení o stavu členstva a snad i 
o průběhu členských nebo výročních schůzí, spojených s volbou funkcionářů 
kroužku. 

Jiří Straka svoje tvrzení o datu vzniku kroužku doložil adresářem jeho 
členů, který si z vlastní iniciativy, byť až s několikaletým odstupem zavedl, když 
se stal jeho novinkářem. 

Z pečlivě vedeného adresáře zjišťujeme některá jména, data narození 
mnohdy i povolání a zejména počátek členství zakládajících a také pozdějších 
členů filatelistického kroužku. Které podklady pro sestavení svého adresáře Jiří 
Straka použil neznáme, patrně to byla tehdejší kartotéka s přihláškami zájemců o 
členství v kroužku, které jsou datovány v rozmezí dnů 8. až 11. března 1952 a 
některé další ještě později. Zůstává tak nezodpovězená otázka, z jakého důvodu 
vznik kroužku byl stanoven právě na 10. března, když kalendářně tento den 
přichází na pondělí, které je pro svolání ustavující schůze neobvyklé. 
Pravděpodobně některý z tehdejších organizátorů kroužku soustředil od zájemců 
členství pouze přihlášky, které následně se jmenným seznamem odeslal na 
Ústředí. Ustavení kroužku bylo spíše administrativním aktem k zajištění odběru 
všech novinek poštovních známek pro jeho členy a současně byly vytvořeny 
předpoklady pro jeho působení v rámci ZK ROH, což bylo nezbytnou 
podmínkou pro jeho existenci. Filatelistický kroužek se ve svých počátcích jen 
rozvíjel zvolna a postupně, neměl žádné odborné vedení a zkušenosti 
s organizováním vlastní činnosti. Ta byla prováděna mnohdy laicky. Tohoto 
stavu, který se projevoval u většiny vzniklých filatelistických kroužků, si bylo 
vědomo i ÚČSF a tak byl na den 31.7.1954 svolán do Prahy aktiv vedoucích 
kroužků. Na něm bylo požadováno, aby v ÚČSF byli zastoupeni především 
filatelističtí odborníci a zlepšila se odborná úroveň časopisu Filatelie, jejímž 
vydavatelem bylo ministerstvo spojů. Zazněly rovněž požadavky na zřízení 
filatelistických složek u krajských odborových rad a na změny organizačního 
řádu Ústředí. 

Z podání Jiřího Straky a jeho adresáře se také dovídáme údaje o některých 
zakládajících členech filatelistického kroužku, pokud v něm působili až do roku 
1965. Jsou to: úředník v n.p. Žďas Jan Bosner (1918-1996), fotograf Vilém 
Frendl (1913), který se z klubu odhlásil v roce 1967, Alois Göttler (1890 – 
1975), úředník na tehdejším MNV a také významný hasičský činovník, vedoucí 
rozvodny JME Bedřich Götz (1911) a úředník České spořitelny Stanislav Jetmar 
(1903), kteří z klubu odešli koncem roku 1981, strojvedoucí ČSD Bedřich 
Konečný (1906 – 1973), Josef Kysilka (1902 – 1974), technický úředník Tomáš 
Ondráček (1919), odhlášený v r. 1978, pánský krejčí Jiří Straka (1914 – 1996), 
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dozorčí provozu u ČSD František Suchý (1920 – 1994), kovář v JZD Miloslav 
Sedlák (1919) z Počítek, odhlášený v roce 1996 a obchodník Jaroslav Vašátko 
(1901 – 1998) a mistr v n.p. Žďas Josef Krmášek (1915 – 1980). Výčet není 
zcela úplný, neboť Jiří Straka se zmiňuje ještě o bývalém řediteli školy  Josefu 
Oberreiterovi (1889-1960), který byl také jedním z aktivních členů. 

Vedoucím kroužku, který ve svém počátku nese název „kroužek filatelistů 
při ZK ROH Žďár n. Sáz., byl podle Jiřího Straky Alois Göttler, což by také 
odpovídalo jeho tehdejšímu postavení úředníka národního výboru. Členy byl 
oslovován „pan důchodní“. K němu do kanceláře na národní výbor a později, 
když byl v důchodu, do hasičské zbrojnice, docházeli členové pro novinky 
poštovních známek, které jim občas, až domů, roznášel Josef Oberreiter. 
Kroužek po svém ustavení měl kolem dvaceti členů. Jeho stav se postupně 
zvyšoval až do padesáti členů, které dosáhl v roce 1964. To, že si členové 
z počátku docházeli pro svoje novinky poštovních známek k Aloisu Göttlerovi, 
nebo si je nechávali přinášet až domů, svědčí také o tom, že se v té době 
pravidelně nescházeli a nevyvíjeli také žádnou činnost. Závodní kroužek byl 
tehdy financován v rámci rozpočtu závodní radou a jeho členové od 1.1.1954 
neplatili z rozhodnutí ÚČSF ani členské příspěvky. Členové v novinkové službě 
mohli obdržet nejvýše čtyři série neupotřebených známek. Razítkované známky 
byly volně v prodeji v POFISU. POFIS pro nezájem členů v novinkové službě 
nedodával celiny a jejich dodávku obnovil teprve k 1.1.1960. Pro nezájem o 
celiny nebyl vydáván ani jejich katalog. O ten v rámci uspořádané ankety se 
z mnohatisícové členské základny přihlásilo pouze padesát členů. Také 
v tehdejší době filatelisté žehrali na vysoké nominále vydávaných poštovních 
známek, ačkoliv se pohybovalo v řádu haléřů či korun a poštovní známka 
v hodnotě 5 Kčs  byla spíše výjimkou a v hodnotě 10 Kčs vyšla pouze jediná a 
to v roce 1955. Požadovali prodloužení platnosti obálek prvního dne vydání a 
současně žádali,aby byly opatřeny kontrolním otiskem poštovního razítka 
v případě, že byly podány k poštovní přepravě. Požadavek byl jistě oprávněný 
při jejich pozdním dodání do klubu. Tyto požadavky a ještě některé další byly 
předmětem diskuse zástupců vedoucích filatelistických kroužků na aktivech, 
svolávaných ÚČSF. Zda se také žďárští funkcionáři těchto aktivů zúčastnili a 
jaké požadavky na Ústředí případně vznesli již dnes nezjistíme. Hlavní 
pomůckou a zdrojem informací filatelistů byl časopis Filatelie, který jako 
čtrnáctideník o 16 stranách vycházel od roku 1951 za pouhých 60 haléřů. Od 
1.1.1960 byl časopis v nezměněné ceně navíc rozšířen o čtyřstránkovou obálku 
z křídového papíru v nové grafické úpravě. Časopis byl k dostání téměř v každé 
trafice s prodejem časopisů. Přes občasnou kritiku, údajně jeho nízké odborné 
úrovně, se členové dožadovali rozšíření časopisu o více stran. Filatelistické 
literatury bylo jinak velmi poskrovnu. Katalogy s československými známkami, 
byť někdy se zpožděním  , byly vydávány periodicky. Kupříkladu dodatek ke 
katalogu ročníku 1954 o 24 stránkách, brožovaný, formátu B5, včetně 
reprodukcí poštovních známek a s cenovým záznamem bylo možno pořídit za 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz


- 9 - 

60 haléřů a 48- stránkový ceník čs. známek z období let 1918-1939 formátu B5 
byl k dostání za 95 haléřů. Zahraniční katalogy Lipsia, Zumstein, Yvert a Scott 
byly dodávány jen pro potřebu POFISU a Ústředí. Ústředí členům umožnilo 
v úředních hodinách do nich nahlédnout, což ale pro venkovské kluby bylo 
nereálné. Příděl zahraničních katalogů byl závislý na vývozním a dovozním 
plánu PZO Artia v rámci reciprocity. Později byla možnost si katalog Lipsia, 
včetně jeho dodatků za přijatelnou  cenu volně v prodejně POFISU zakoupit. 
V roce 1958 vyšla dvojdílná publikace Základy filatelistické teorie a praxe a 
Známky vyprávějí, které v rozsahu 126 stran včetně 16 barevných příloh byla 
k dostání za 6,50 Kčs v prodejně POFISU. Vydány byly ještě některé další 
publikace, ale tím požadavky filatelistů nebyly zdaleka uspokojeny. Jakým 
fondem odborné literatury disponoval tehdejší žďárský filatelistický spolek 
nevíme, ale pokud se jednalo o základní katalogy, tak ty byly z prostředků 
závodní rady hrazeny. 

O činnosti filatelistického kroužku od doby jeho založení až do roku 1957 
nemáme poznatků a také se o ní ani v dalších letech nedočteme v regionálním 
tisku. Zájem tehdejších členů byl převážně soustředěn na individuální 
shromažďování novinek poštovních známek, nákup či výměnu starších jejich 
ročníků k doplnění sbírek. Ale ani to nebyla v té době tak snadná záležitost. 
Podmínky pro výměnu poštovních známek byly v tomto období přísné a byly 
několikrát měněny. Kromě tzv. „kolování“ byla výměna známek soustředěna do 
výměnných středisek. Takové středisko bylo kupř. v Praze u Nováků. Výměnou 
příp. prodejem se mohli zabývat jen pověření zástupci filatelistických kroužků, 
kteří byli vybaveni pověřovacím listem, potvrzeným funkcionáři kroužku. 
Nabízené známky bylo nutno označit katalogovým číslem a ty ještě podchytit 
navíc v seznamu. Na schůzkách sběratelů nebylo možno vystavovat a prodávat 
celé sbírky nebo celé tiskové listy známek, balíčky nebo obálky se známkami 
dražšími než 100 Kčs a známky předražené. Směrnice Ústředí, schválené 
ústřední správou spojů z roku 1963 pak výměnu poštovních známek upřesnily a 
zdůraznily skutečnou výměnu jen pro případy, že je sběratelé nutně potřebují 
k sestavení své sbírky. Nakupovat je mohli také jen zcela výjimečně pro 
sběratelské účely. Prodej poštovních známek nebo jiných filatelistických 
předmětů nesměl přesahovat za jeden výměnný den u jednoho zástupce částku 
100 Kčs. I v dalších letech byla výměna či prodej známek obdobně upravován. 

Složitější byla výměna poštovních známek se zahraničím. Ta byla dokonce 
v jednom období zcela zastavena s odůvodněním, „že byla hrubě zneužívána 
nezodpovědnými jedinci, kteří ji prováděli jen pro své obohacení a právě 
filatelistické spolky dávaly doporučení bez náležitého uvážení živlům, které si 
ho rozhodně nezasloužily a tak zahraniční výměna v tehdejší formě byla 
neúnosná.“ Zastavení zahraniční výměny bylo přímo pohromou pro sběratele 
cizích známkových zemí, ať již při doplňování námětových či generálních 
sbírek. Z klubů bylo voláno po obnovení zahraniční výměny poštovních známek 
a tímto problémem se zabýval i aktiv vedoucích filatelistických kroužků, 
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svolaný ÚČSF dne 31.7.1954 do Prahy. K obnovení zahraniční výměny došlo až 
15.10.1955. Přes složitost agendy bylo možno zahraniční výměnu realizovat 
přes středisko zahraniční výměny poštovních známek tak, že bylo možno vyvézt 
či dovézt poštovní známky v úhrnné hodnotě 300 Kčs ročně ve čtyřech zásilkách 
po 75 Kčs hodnoty známek. Vyvézt bylo možno 1 sérii neupotřebených známek 
až po 90 dnech od jejich vydání. Dovézt bylo naopak možné čtyři 
neorazítkované kusy od jedné hodnoty v jedné zásilce nebo čtyři oražené série 
téže emise nebo hodnoty. V roce 1962 Ústřední celní správa umožnila, zejména 
mladým filatelistům, vývoz upotřebených poštovních známek, zaslaných jako 
dar ve třech zásilkách v průběhu roku. V jedné zásilce mohlo být 100 ks 
upotřebených známek, které jinak byly v oběhu v hodnotě nepřevyšující 20 Kčs 
při dodržení ještě dalších podmínek. Tyto směrnice byly také v průběhu dalších 
let upraveny především zvýšením hodnoty vyvážených a dovážených poštovních 
známek, neboť stanovení kvóty z hlediska potřeb filatelistů byla nedostačující. 

Některé pokyny z Ústředí  filatelistickým kroužkům se jeví s odstupem 
doby přinejmenším úsměvné. Kupříkladu v roce 1954 tehdejší předseda ÚČSF 
Ladislav Chorvát filatelistickým kroužkům doporučoval zavádění tzv. 
kolektivních alb poštovních známek, jehož význam spatřoval hlavně v tom „aby 
pomáhal vytvářet lepší vztah k socialistickému vlastnictví.“ Nebo k výchově 
filatelistického dorostu v rámci výměnných schůzek doporučoval věnovat 
pozornost mládeži: „aby ti starší dovedli upoutat její pozornost k hodnotným 
známkám, neboť je všeobecně známo, že mládež jeví zájem o známky, které 
jsou plochou veliké, a které jsou co do barvitosti pestré…“ Další pokyn nebo 
upozornění z ÚČSF z roku 1957, týkající se výměnných schůzek filatelistů, zněl 
„… aby na filatelistických schůzkách nebylo podporováno ani trpěno sbírání 
umělecky a esteticky pochybných nálepek ze zápalkových krabiček…“ 

Nelze se tedy divit, že kroužek bez předchozího organizačního zázemí 
Ústředí, byl v situaci jeho ustavení v rámci závodního klubu ROH bez 
zkušeností a proto jeho další vývoj si nutně vyžádal delší dobu, než mohl vůbec 
vykázat některé dílčí výsledky ve své činnosti. 

O další existenci filatelistického kroužku se dovídáme až z časopisu 
Filatelie č. 4 z 25.2.1957, ve kterém se uvádí: „Kroužek filatelistů ZK ROH 
Sázavan ve Žďáře nad Sázavou zvolil vedoucím kroužku Bedřicha Konečného, 
jednatelem Aloise Göttlera“, který byl současně pověřen správou zasílaných 
známkových výběrů. Kdy a za jakých okolností volba proběhla se při absenci 
písemných podkladů nepodařilo zjistit. V té době měl kroužek kolem třiceti 
členů a proto zřejmě vyvstala nutnost provést změny ve funkcích v kroužku. 
V této souvislosti se pozastavujeme nad přídomkem SÁZAVAN. Tak se měl 
údajně označovat žďárský divadelní spolek, působící v Národním domě (nyní 
Městském divadle), jehož název byl asi používán pro celý tehdejší klub. Jiné 
vysvětlení se totiž nenabízí. Pamětníci potvrzují, že filatelistický kroužek se 
v jisté době ponejvíce scházel v prostorách divadla, především v jeho šatně. Na 
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pozdějších zachovaných písemnostech se již s takovým označením nesetkáváme 
a ty jsou již označovány jako filatelistický kroužek ZK ROH ŽĎAS (Žďárské 
strojírny a slévárny n.p.). ZK ROH ŽĎAS plnil současně funkci Městského 
domu osvěty, tedy zabezpečoval kulturní činnost pro celou žďárskou veřejnost 
jak v prostorách Národního domu, tak i Sokolovny. Později tyto objekty byly 
začleněny do Jednotného klubu pracujících a ten sdružoval ještě další závody ve 
městě. 

Úkoly ÚČSF pro období let 1961 – 1965, vyřčené na zasedání 
filatelistických funkcionářů v Praze dne 18.12.1960 jeho předsedou Františkem 
Smolíkem, byly zaměřené na přípravu a uspořádání Světové výstavy PRAGA 
1962, rozšíření přednáškové činnosti a zvýšení sběratelské odbornosti. ÚČSF 
vyslovil podporu výstavám poštovních známek na všech úrovních, uspořádání   
I. Celostátní výstavy námětových sbírek spolu s II. Celostátní výstavou sbírek 
mladých filatelistů Brno 1964 s mezinárodní účastí. Tyto konkrétní úkoly 
podnítili také žďárské filatelisty, že koncem roku 1963, nebo na počátku roku 
1964, uspořádali v prostorách Sokolovny svoji první propagační výstavu 
s využitím sbírek členů. Bohužel o jejím průběhu jsme se v dobovém tisku 
nedočetli. Filatelisté navštívili také řadu významných výstav. Buď individuelně 
nebo také organizovanými zájezdy. Především to byla Mezinárodní výstava 
poštovních známek PRAGA 1955, Celostátní výstava mladých filatelistů 
Pardubice 1957, Celostátní výstava poštovních známek Brno 1958 a Bratislava 
1960. Vyvrcholením byla Světová výstava PRAGA 1962. 

Koncem roku 1961 nebo z počátku roku 1962 dochází k výrazné změně 
v organizací filatelistického kroužku, o které se dovídáme opět jen z časopisu 
Filatelie č. 16-17 z 18.8.1962, ve které se uvádí: „Filatelistické kroužky 
poštovních zaměstnanců a žďárských strojíren se sloučily v jeden kroužek pod 
názvem Filatelistický kroužek ZK ROH Žďárských strojíren a sléváren n.p. 
Žďár nad Sázavou. Na ustavující schůzi byl zvolen vedoucím kroužku Jan 
Kummer, zástupcem a současně jednatelem Ctibor Coufal, správcem kolování 
Jiří Straka.“ Bohužel ani o tomto významném jednání se nezachovala žádná 
písemnost, která by ho blíže specifikovala. Proto jsme odkázáni na pamětníky té 
doby, jejichž podání však nemusí být pro značný odstup času vždy objektivní. 
Jan Kummer byl zkušený filatelista a především funkcionář s bohatými 
zkušenostmi, které získal s vedením kroužku při ZK ROH poštovních 
zaměstnanců, ing. Ctibor Coufal (1934) vstupoval do filatelistického kroužku 
v březnu roku 1962 již s vědomím, že bude vykonávat funkci jednatele, neboť 
pro ni byl získáván. Dosud ji ještě formálně zastával Alois Göttler a to vedle 
náročné funkce správce novinkové služby. Nelze však již blíže časově upřesnit, 
kdy Alois Göttler zanechal funkce správce kolování a byl pověřen správcem 
novinkové služby. Je však skutečností, že od jisté doby, až do roku 1961, 
vykonával funkci správce kolování také ing. František Müller (1920). Tuto 
funkci později převzal Jiří Straka. Ten také potvrdil, že po delší dobu, až do 
roku 1965 docházelo k podstatnému omlazení filatelistického kroužku novými 
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členy. Sloučením obou filatelistických kroužků bylo dosaženo stavu 50 členů. 
Podle přírůstku přešlo z kroužku poštovních zaměstnanců asi 10 jeho původních 
členů. Do reorganizace, která byla v roce 1965, se již podstatně stav členské 
základny nezvýšil. Členové kroužku tehdy odebírali celkem 100 sérií 
neupotřebených poštovních známek, což byla jen polovina možného limitu. 

 
 
 

III.    Ustavení samostatného filatelistického klubu v rámci 
SČsF a počátky jeho působení 

období let 1965 – 1980 

 
Po roce 1965 dosáhla filatelie v Československu významné kulturně 

společenské postavení. Její stávající organizační struktura, působící v rámci 
resortu spojů se stávajícím začleněním do filatelistických kroužků v Závodních 
klubech ROH, přestala odpovídat potřebám dalšího jejího rozvoje. Proto se 
Ústředí čs. filatelistů rozhodlo přistoupit k ustavení Svazu, ve kterém by se 
filatelistické kroužky sjednotily na územním principu jako součást tehdejší 
Národní fronty. Funkcionáři filatelistických kroužků dostali z Ústředí pokyn, 
aby nejdéle do 20. 4. 1965 svolali ustavující schůze a na nich projednali novou 
zamyšlenou organizační strukturu. Ústředí také doporučilo, aby se kroužky, 
které byly dosud začleněné v různých občanských a společenských organizacích 
sloučily. 

Na základě těchto připravovaných změn se žďárští filatelisté scházejí 11. 4. 
1965 v Národním domě (nynějším městském divadle) k jednání, aby rozhodli o 
další existenci svého kroužku. Tehdy měl žďárský filatelistický kroužek 55 
členů a na ustavující schůzi se jich sešlo pouhých 17 (30,9%). I přes malou účast 
se dohodli, že od 1. 6. 1965 bude stávající filatelistický kroužek při ZK ROH 
ŽĎAS nadále samostatnou organizací – základním kroužkem SČsF (Klubem 
filatelistů). Na této ustavující schůzi byl zvolen nový výbor a v něm rozděleny 
funkce. O výsledku jednání z mimořádné ustavující schůze byli ostatní členové 
informováni oběžníkem č. 1/65 ze dne 20. 5. 1965.  

 
Do funkce předsedy klubu a současně i hospodáře byl na ustavující schůzi 

zvolen Jan Kummer , jednatelem Ctibor Coufal , správcem novinkové služby 
František Halamka , ale již od měsíce září 1965 přebírá tuto funkci Jiří Straka . 
Správcem kolování byl pověřen ing. František Müller a vedoucím kroužku 
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mládeže Jiří Koukal (1944). Do funkcí revizorů účtů byli zvoleni Josef 
Kratochvíl (1925) a Stanislav Jetmar (1903). 

V pozdějších létech z klubu vystoupili Josef Kratochvíl v roce 1975, 
Stanislav Jetmar v r. 1981 a František Halamka v r. 1984. 

Na ustavující schůzi byla současně projednána i výše členského příspěvku, 
původně stanoveného na 13 Kčs, ze kterého mělo být 5 Kčs odváděno správci 
novinkové služby. Z rozeslaného oběžníku č. 1/65 vyplývá, že výše členského 
příspěvku byla dodatečně upravena na 25 Kčs ročně, ale až s účinností od 1. 1. 
1966. Z těch mělo být odváděno 12 Kčs SČsF. Výměnné schůzky klubu byly 
stanoveny na každou 2. a 4. neděli v měsíci, při konání dvou členských schůzí 
v roce. 

Ustavující schůze byla tehdy zřejmě velmi rušná. Vyšlo z ní mnoho 
připomínek a také návrhů směrem k nově se vytvářejícímu Svazu. Kritické 
připomínky bezpochyby pramenily z neuspokojených potřeb, ještě z dob kdy 
filatelistický kroužek působil v rámci ZK ROH a z počátku roku 1965 
v Jednotném klubu pracujících (JKP). Ten totiž sjednocoval kulturní činnost 
všech zájmových kroužků, které začínaly rozvíjet kulturu ve městě. Specifické 
požadavky filatelistů nemohl JKP zcela uspokojit a filatelistický kroužek byl 
spíše na okraji zájmu. Proto se tím od Svazu očekávala větší pomoc a pochopení 
pro potřeby základních organizací, zvláště těch venkovských, které se povětšině 
nacházely mimo jakékoli filatelistické dění. V této době byl také jediným 
dodavatelem poštovních známek POFIS se sítí 48 prodejen v celé tehdejší 
republice. Organizovaným sběratelům POFIS dodával na člena nejvýše čtyři 
série neupotřebených poštovních známek nově vydávaných, sice bez nákladů na 
poštovné, ale za roční manipulační poplatek 2 Kčs. Neorganizovaný sběratel měl 
nárok pouze na jednu sérii těchto neupotřebených známek, které mu POFIS 
čtvrtletně dodával, avšak již s úhradou poštovného. POFIS nabízel k prodeji také 
poštovní známky ze socialistických států, ale jejich dovoz měl přesně 
stanovenou hranici. Pro omezený počet devizových prostředků tvořil tak dovoz 
ostatního filatelistického materiálu pouze asi 10% z celkového dovozu 
poštovních známek a to včetně zahraničních katalogů. Ty byly výhradně 
zajišťovány přes PZO Artia a naprosto nepokrývaly poptávku klubů. Tuzemská 
tiskárna ještě nedodala dodatky alb z roku 1962. Nezřídka se stávalo, že POFIS 
poštovní známky klubům dodával nepravidelně, mnohdy až s odstupem několika 
měsíců. 

Proto se členové na ustavující schůzi dožadovali zrušení manipulačního 
poplatku 2 Kčs pro odběr novinek a naopak požadovali 2% rabat z odebraných 
známek. Kritice bylo podrobeno zasílání novinek na dobírku s požadavkem 
jejich zasílání na fakturu, nebo dokonce přímo jednotlivým členům, až domů. 
Bylo požadováno také omezení počtu vydávaných poštovních známek a snížení 
počtu jejich nominále, které by ročně v úhrnu nemělo přesáhnou 50 Kčs. 
Kritizován byl limitovaný odběr jednotlivých sérií na člena a bylo požadováno, 
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aby člen klubu měl možnost odebírat až deset stejných sérií poštovních známek. 
Po Svazu se žádalo, aby zajistil dodavatele kvalitních albových listů, zásobníků 
a také jiného filatelistického materiálu a potřeb, kterých bylo na trhu nedostatek. 
Požadavky členů směřovaly k dovozu zahraničních katalogů v dostatečném 
množství a ke zvýšení finančních kvót pro zahraniční výměnu poštovních 
známek, až do výše 3000 Kčs. Tuto agendu tehdy zajišťovalo Středisko 
zahraniční výměny poštovních známek v Praze na základě přihlášky člena po 
uhrazení manipulačního poplatku 10 Kčs. Roční kvóta byla stanovena celkovou 
částkou 500 Kčs, přičemž jedna zásilka byla limitována 125 Kčs a limit 
poštovních známek, od jejichž vydání neuplynuly dva roky byl stanoven na 
částku 200 Kčs ročně. Připomínky zazněly k dosud vydávaným katalogům 
POFIS a v nich uvedených cenových záznamů, ve vztahu k rozdílnému 
cenovému hodnocení poštovních známek s nálepkou a bez této nálepky. Také 
k časopisu Filatelie byly výhrady pro jeho neuspokojivou grafickou a odbornou 
úroveň. Byly požadavky na vydávání monografií a specializovaných katalogů. 

Po ustavujících schůzích klubů se 30. 5. 1965 konala v Praze ustavující 
konference Svazu československých filatelistů, na které se tak Svaz stal 
celostátní jednotnou dobrovolnou společenskou organizací Národní fronty 
ČSSR. Do čela Svazu byl postaven ing. Ladislav Dvořáček, který funkci 
předsedy vykonával nepřetržitě až do roku 1989. Klubu filatelistů ve Žďáře nad 
Sázavou bylo přiděleno registrační číslo 06 – 10. 

Požadavky z ustavující schůze klubu zůstaly jen zbožným přáním jeho 
členů ještě po další dlouhá léta. K neřešeným problémům přibyly ještě další, do 
té doby nepoznané. Pokud dříve byl klub začleněn v systému kroužků ZK ROH 
ŽĎAS, mohl používat bezplatně jeho klubovny v JKP. Také náklady spojené 
s nákupem nejnutnějších filatelistických potřeb, zejména katalogů, byly do té 
doby hrazeny z prostředků JKP, aniž by byl po členech požadován členský 
příspěvek. Po osamostatnění filatelistický klub proto zasílá vedení JKP ve Žďáře 
nad Sázavou dopis, ve kterém děkuje za dosavadní pomoc a zároveň požaduje 
souhlas, aby mohl bezplatně a nadále používat jeho klubovny. V dopise se mj. 
uvádí „Kroužek nevlastní žádné finanční prostředky a tyto náklady by 
znamenaly zvýšit ročně příspěvek na cca 50 Kčs, což je pro většinu již neúnosný 
obnos…“ Také je požadováno přenechání části inventáře, především katalogů, 
které by pro JKP byly již zřejmě nepotřebné. Zda klub od JKP katalogy získal se 
zjistit nepodařilo, ale místnosti v jeho zařízeních klubu bezplatně poskytnuty 
nebyly a ten je musel k 1. 7. 1965 natrvalo opustit. Členové klubu se po nějakou 
dobu nescházeli a k informovanosti jim sloužila pouze propůjčená vývěsní 
skříňka umístěna na obvodové zdi bufetu U Buchtů na náměstí (na místě 
nynějšího hotelu Bílý lev), ale také jen dočasně, neboť objekt zakrátko podlehl 
demolici. Vhodná místnost se posléze našla v restauraci hotelu Veliš. Tehdejší 
vedoucí restaurace Antonín Zima, sám filatelista, umožnil svým kolegům 
nedělní dopolední schůzky v hotelu. Bylo tomu však jen do doby, než došlo 
k jeho odvolání a nový nástupce další klubové schůzky v restauraci již 
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neumožnil. Tak byla znovu nastolena otázka, kde se nadále scházet. Řešení se 
našlo později. Začala se využívat společenská místnost na ubytovně n. p. ŽĎAS, 
v nynější Strojírenské ulici, kde působil jako hospodářský správce člen klubu 
Leopold Kalenda. Schůzky v této společenské místnosti, resp. klubovně, se 
konaly každou 1. a 3. neděli v měsíci. Tyto prostory však neumožňovaly větší 
soustředění osob a tak členské schůze, které se konaly dvakrát do roka, se 
svolávaly do kavárny Astra ve Žďáře n. S. 3, kde se jinak již dříve předtím 
odbývaly schůze výboru. Od roku 1973, po zdlouhavém jednání s MNV ve 
Žďáře, bylo klubu umožněno scházet se v agitačním středisku na Stalingradě 
(Žďár n. S. 3). Nezřídka se však stávalo, že místnost v termínu výměnné 
schůzky byla již obsazena jinou společenskou organizací a tak bylo nutno hledat 
náhradní řešení, což nebylo vždy snadné. Zatím, co členové klubu postávali před 
obsazeným agitačním střediskem, tak jeho funkcionáři pobíhali od restaurace 
k restauraci a narychlo zajišťovali místo, kde by alespoň mohly být vydány 
došlé novinky. Když pak bylo otevřeno nové agitační středisko u nádraží 
v areálu AZ Centrum (nyní obchod Julius Meinl), tak se od počátku roku 1979 
členové klubu počali scházet tam a  nebyli již ničím rušeni. Od počátku roku 
1981 došlo ke změně termínu výměnných schůzek na 2. a 4. neděli v měsíci. 
Místnosti v obou agitačních střediscích byly MěNV klubu poskytovány 
bezplatně. Výbor klubu nadále ke své schůzové činnosti využíval kavárnu Astra. 
Problémy s vhodnou místností pro schůzkovou a výměnnou činnost tak byly 
definitivně vyřešeny ještě na celých dalších deset příštích let. 

Období po roce 1965 zaznamenalo ve filatelii další vývoj v jejím 
organizačním systému. Důsledkem státoprávních změn v naší republice roku 
1969 vyvstaly nové podmínky pro změnu stávající organizační struktury SČsF. 
Po předcházejících ustavujících sjezdech SČsF a ZSF vzniká tak dne 25. 5. 1969 
Federace čs. filatelistů. Jsou zřizovány krajské výbory SČF a těmi jsou do klubů 
zaváděny nové formy práce s mládeží, organizovány soutěže o odznak odborné 
zdatnosti filatelistické olympiády a Kongresy mladých filatelistů. V listopadu 
1974 dochází na III. Sjezdu ke zvolení ÚV SČSF, namísto dosavadního 
výkonného výboru Federace čs. filatelistů. Na něm také dochází ke schválení 
nových stanov.  

IV. sjezd SČSF v roce 1979 položil důraz na získávání nových členů, 
zejména mladých. Na tomto sjezdu byla propagována forma masové filatelie, 
jako určitého společenského vyžití nad poštovními známkami, vyznačující se 
systematickým, hlubším zájmem o ni a vytvářením hodnotných, 
specializovaných nebo studijních sbírek. Na sjezdu byla zejména zvýrazněna 
tzv. angažovaná filatelie, odrážející se v tehdejších společenských a politických 
poměrech státu se všemi, pro filatelii negativními, ale některými i pozitivními 
prvky. Poté totiž začalo docházet k organizování četných filatelistických výstav, 
od oblastních až po ty celostátní či mezinárodní. Jejich vyvrcholením byly dvě 
světové – PRAGA „68“ a PRAGA „78“. Zaměření činnosti organizované 
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filatelie, vyhlašované tehdejším Svazem, se více či méně projevilo také 
v činnosti žďárského klubu.  

Jestliže klub měl ještě v roce 1966 jen kolem 50 členů, tak počínaje rokem 
1967 se jeho členská základna každoročně zvyšovala. Největší přírůstek členů 
v klubu byl zaznamenán na přelomu let 1977 / 78. V té době měl klub 158 členů, 
z toho 59 jich bylo ještě v produktivním věku. V klubu bylo organizováno také 
27 žen. K 15. 6. 1980 se klub rozrostl na 170 členů. K dosažení možnosti 
většího počtu odebíraných sérií docházelo k přihlašování rodinných příslušníků 
již stávajících členů klubu, takže tím ve většině přibývalo formálních členů. 
Impulsem k takovému počínání bylo vydání čtyřbloků Umění v roce 1966, 
zvláště, když vydávání této oblíbené emise poštovních známek se každoročně 
opakovalo. Aby mohlo dojít k zachování čtyřbloku, vcelku vedle stejné 
jednotlivé známky, jiný postup nebyl ani možný. Navíc k tomuto jevu  také 
přispívala praxe čs. pošty tím, že některé poštovní známky, zejména 
neperforované aršíky, byly dodávány pouze v jednom exempláři na člena. 
Proklamovaná masovost ve filatelii Svazem byla tímto postupem značně 
deformována a neodrážela skutečný zájem o filatelii a stavu členské základny 
klubu. Členům se vyplácelo uhradit několikanásobně větší členský příspěvek, 
který v té době ostatně nebyl velký, než následně vydat podstatně vyšší částku 
k nákupu tzv. „vázaných hodnot“ v prodejnách POFISU. Jak zjistíme z výroční 
zprávy klubu z měsíce prosince 1967, byl stávající členský příspěvek dokonce 
snížen na 15 Kčs. Z toho byla Svazu odvedena částka 12 Kčs a na činnost klubu 
tak zůstaly pouhé tři koruny. Teprve až v roce 1972 došlo k navýšení příspěvků 
pro klub na 6 Kčs.  

Z dochovaných záznamů novinkáře klubu se dovídáme, že v roce 1972 114 
členů klubu odebíralo 270 sérií neupotřebených známek, v roce 1974 120 členů 
již 303 sérií a v roce 1978 158 členů odebíralo 424 sérií neupotřebených 
známek. 

V roce 1973 bylo tak do klubu dodáno novinek za 28 186, 20 Kčs, v roce 
1974 za 51 753,60 Kčs,v roce 1977 za 67 919,80 Kčs a v roce 1978 odběr 
neupotřebených známek dosáhl částky 73 671 Kčs.  

Klub v těchto letech hospodařil s minimem finančních prostředků. Kupř. 
příjem klubu za celý rok 1967 byl 1320 Kčs, takže včetně zůstatku 215,50 Kčs 
z roku předešlého se v pokladně nacházelo jen 1535,50 Kčs. Po celkovém 
vydání 1203,60 Kčs pokladna obnášela pouhých 331,90 Kčs. Obdobně tomu 
bylo i v pozdějších letech: 

Rok Příjem klubu v Kčs Vydání klubu v Kčs Zůstatek v klubu v Kčs 
1973  3 417,90   2 464,60 953,30 
1975  6 563,30   5 460,10 1 103,20 
1977  8 552,40   6 322, 05 3 704,75 
1978 11 315,25 10 744,80 570,45 
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1979 11 757,45   9 893,70 1863,75 
1980 13 545,65 10 113,80 3836,85 

 
Příjem klubu tvořila část z vybraných členských příspěvků po odvodu SČF, 

jinak to byly pouze výnosy z kolování a zapůjčených, či odprodaných starších 
katalogů. 

Výbor klubu od ustavující schůze v roce 1965 pracoval až do roku 1967 ve 
stále stejném složení. Ke změně ve výboru dochází v roce 1967 po převzetí 
funkce jednatele Bohuslavem Vojanem (1911 – 1987) a následně v roce 1968, 
kdy do funkce hospodáře byl zvolen Zbyněk Dušejovský (1937). Funkci 
hospodáře do té doby totiž stále vykonával stávající předseda klubu, Jan 
Kummer. 

Z hlášení klubu MV NF o konání výroční členské schůze dne 4. 4. 1971, na 
které byl přítomen tehdejší zástupce KV SČF František Oujeský zjišťujeme, že 
funkci předsedy klubu bude nadále vykonávat Jan Kummer, funkci jednatele 
Bohuslav Vojan a hospodáře Zbyněk Dušejovský. Ve výboru klubu nadále 
zůstává správce kolování ing. František Müller, novinkář Jiří Straka a člen RK 
Josef Kratochvíl. Na výroční členské schůzi byli do výboru klubu nově zvoleni 
Josef Dolák (1921), Bedřich Konečný, zakládající člen, Leopold Kalenda (1921 
– 1995) a Jiří Lisa (1930 - 2001). Stávající člen výboru klubu František Halamka 
byl zvolen do funkce místopředsedy. 

O dalších změnách ve výboru klubu se dovídáme z hlášení výboru odboru 
vnitřních věcí ONV o konané výroční členské schůzi dne 10. 3. 1974. Za 
předsedu klubu byl zvolen Jiří Lisa a do funkce místopředsedy Jan Kummer. 
Protože do této doby neměl klub v orgánu Národní fronty svého zástupce, byl do 
něj zvolen při současném uvolnění z funkce místopředsedy, František Halamka. 
Nově za členy výboru klubu byli zvoleni Bohuslav Plachý (1921 – 1992), Jiří 
Slezák (1940) a ing. Jiří Koukal. Za členy revizní komise byli zvoleni Luboš 
Černý (1936) a Emil Pelikán (1937). Na výroční členské schůzi byla udělena 
svazová vyznamenání – čestný odznak III. stupně Janu Kummrovi a Jiřímu 
Strakovi. Na obdobná ocenění byl podán návrh také pro Aloise Göttlera a 
Bohuslava Vojana. 

Od roku 1975 má klub již svého zástupce v KV SČF v Brně. Za člena KV 
SČF byl zvolen Jiří Lisa, předseda klubu.  

Když pomineme přetrvávající starosti z počátků osamostatnění se klubu 
stálým hledáním vhodného místa pro výměnné schůzky a s obstaráním a 
umístěním vývěsních skříněk na žďárských poštách, tak to byly problémy s 
liknavými  členy, kteří nepravidelně navštěvovali výměnné schůzky a tím  také 
neodebírali objednané poštovní známky. Ty se hromadily bez úhrady a 
v některých případech i bez složené zálohy u novinkáře. POFIS v té době 
novinky zasílal nepravidelně a často je vyexpedoval až hromadně v jedné 
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zásilce, na jejíž úhradu i přes členy složenou zálohu nebylo na účtu klubu 
dostatek finančních prostředků. Aby novinkář mohl zásilku s poštovními 
známkami vůbec vyzvednout, musel mnohdy sáhnout do vlastní kapsy. Tehdejší 
novinkář, obětavý Jiří Straka, sice na nekázeň členů v odběru novinek 
poukazoval, avšak záhy tyto liknavce obhajoval, pokud se  jimi výbor hodlal 
radikálně zabývat. Osobně je navštěvoval a novinky jim tak předával. Výbor 
klubu také tuto členskou nekázeň důsledně neřešil a vyloučení člena z klubu 
z těchto důvodů bylo jevem spíše výjimečným. Neuspokojivý stav odběru 
novinek proto přetrvával léta. 

Výbor se snažil řešit oprávněné připomínky svých členů na tehdejší stále se 
opožďující distribuci poštovních známek a na složitost agendy, spojené se 
zahraniční výměnou. Na tyto připomínky nebylo svazem reagováno. Značnou 
nevoli způsobila mezi členy zásilka s dodávkou poštovních známek, vázaných 
na vstupenku Světové výstavy PRAGA 78, ačkoliv výstava již proběhla a 
nebylo vstupenku možno proto využít. V průběhu roku 1980 POFIS ve své 
zásilce klubu nedodal účtovaných 20 ks sérií razítkovaných známek a na 
uplatněnou reklamaci nebral ohled. 

 
Další činnost výboru byla v tomto období zaměřena na ustavení Klubu 

mladých filatelistů, pro který se hledal vhodný vedoucí a na organizování 
propagační výstavy a uspořádání Oblastní výstavy poštovních známek v letech 
1975 a 1977. Nemalé starosti měl výbor klubu s plněním ukazatelů soutěže o 
nejlepší klub, každoročně vyhlašované KV SČF. 

Z jednání výročních členských schůzí bylo tehdy povinností výboru ve 
čtyřech exemplářích vyhotovit hlášení. Dvojmo bylo zasíláno na KV SČF a další 
dvě jeho vyhotovení odboru vnitřních věcí ONV, který jednu jeho kopii potvrdil 
a vrátil zpět klubu k založení. Hlášení nahrazovalo obnovení resp. potvrzení 
registrace nově zvolených funkcionářů klubu, kteří před volbou podléhali ještě 
předchozímu schválení MV KSČ. 

Výroční členská schůze, která probíhala dne 21. 11. 1976, uskutečnila 
některé další změny ve složení výboru klubu. Za jeho místopředsedu byl zvolen 
Leopold Kalenda a stávající, Jan Kummer, zůstal nadále jen členem výboru. 
Výbor klubu byl doplněn o Miroslava Sirsche (1945), a pověřen  správcem 
kolování za ing. Františka Müllera, který byl delší dobu opakovaně kritizován za 
nedostatečnou správu této agendy a za častou neúčast na výborových schůzích i 
výměnných schůzkách. Omluvou mu bylo jeho bydliště mimo Žďár n. S. Došlo 
k volbě nové revizní komise. Za Luboše Černého a Emila Pelikána, kteří byli 
zvoleni za členy výboru, byly funkce v RK obsazeny Josefem Dubou (1949) a 
Miroslavem Dvořákem (1938 - 1996). František Halamka a Jiří Slezák již do 
výboru klubu nebyli zvoleni. Styk s NF udržoval již jen předseda klubu, Jiří 
Lisa.  

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz


- 19 - 

Na počátku roku 1978 dochází ke změně správce kolování. Josef Duba  
vystřídal Miroslava Sirsche, který dlouhodobě pracovně působil mimo své 
bydliště. Ing. Jiří Koukal požádal 29. 6. 1978 o zproštění funkce vedoucího 
KMF a na jeho místo byl doporučen ing. Jan Hrdina (1943). Po volbách 10. 12. 
1978 pracuje výbor klubu již ve složení: předseda Jiří Lisa, místopředseda 
Leopold Kalenda, jednatel Bohuslav Vojan, hospodář Zbyněk Dušejovský, ing. 
Jan Hrdina, vedoucí KMF, novinkář Jiří Straka, správce kolování Josef Duba a 
členové Luboš Černý, Stanislav Nedoma (1917), Bohuslav Plachý a Emil 
Pelikán. V revizní komisi pracuje Miroslav Dvořák a Bohumil Kinc (1936).  Na 
výroční členské schůzi byly uděleny čestné odznaky III. stupně Leopoldu 
Kalendovi, Bohuslavu Plachému a Emilu Pelikánovi. 

Po ustavující schůzi v roce 1965 se výbor klub scházel nepravidelně, jen 
čtyřikrát do roka, při konání jedné členské schůze. Ke zlepšení práce výboru 
dochází až v roce 1974, za předsednictví Jiřího Lisy, který svolával výbor již 
pravidelně, každý 2. čtvrtek v měsíci a nastalé problémy byly tak průběžně 
řešeny. Zvýšila se také aktivita členů klubu a členské schůze byly konány 
dvakrát ročně. 

Z podrobných zápisů o jednání výboru a členských schůzí se dovídáme, co 
bylo tehdy náplní práce klubu a jakou činnost vyvíjel. 

O založení klubu mladých filatelistů (KMF) výbor klubu usiloval již od 
roku 1973. Protože se však dlouho nedařilo vybrat vhodného jeho vedoucího 
došlo k jeho ustavení až 3. 4. 1975. Tehdy byl vedením utvářejícího se KMF 
pověřen ing. Jiří Koukal spolu s Jaroslavem Štěpánem (1927). Činnost KMF 
byla zahájena na začátku školního roku 1975/76 v Okresním domě pionýrů a 
mládeže (ODPM) ve Žďáře nad Sázavou. Již na výborové schůzi 3. 11. 1975 
bylo konstatováno, že klub pracuje a v něm se pravidelně schází 4 – 5 členů. 
Přesto, že KV SČF přislíbil všestrannou pomoc při zakládání KMF, nebylo 
možno až do konce roku dosáhnout jeho registrace a s tím související pravidelné 
dodávání ražených poštovních známek jeho členům. Ačkoliv zápisné do KMF 
činilo 10 Kčs ročně, tak se přesto jevilo novým mladým členům jako poměrně 
vysoké a ovlivňovalo z počátku jejich zájem o členství. Brzy se však členové 
KMF začali připravovat na filatelistickou olympiádu a další akce. V roce 1977 
KMF vykazuje 17 členů a také někteří z nich se zúčastnili krajských soutěží. 
Dne 18. 12. 1977 bylo zdejším KMF zabezpečeno setkání ke Dni poštovní 
známky s účastí okolních KMF Svratky, Jimramova, Velkého Meziříčí, Velké 
Bíteše a Tišnova. Na setkání se mladí filatelisté pochlubili svými prvními 
exponáty. Klub na tuto akci přispěl částkou 1 450 Kč a stávající činnost KMF 
všestranně podporoval. Pod vedením ing. Jiřího Koukala později od poloviny 
roku ing. Jana Hrdiny s významnou pomocí Jaroslava Štěpána dosahoval KMF 
v rámci Jihomoravského kraje dobrých výsledků. Klub k 12. 10. 1978 
soustřeďoval již 32 členů, a proto došlo k jeho rozdělení do dvou skupin. Mladí 
filatelisté do 15 let byli organizováni v KMF 56-07 při ODPM a ti starší, nad 15 
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let, byli vedeni při mateřském klubu. Exponáty mládežníků byly zastoupeny 
nejen na různých klubových výstavách, ale také se představily na Oblastní 
výstavě poštovních známek v Tišnově v roce 1979. Na této mládežnické výstavě 
získal Miroslav Odvárka za exponát „Budujeme naši vlast“ velkou bronzovou 
medaili, Pavel Junek za exponát „Naše města“ a Pavel Hron za exponát „Příroda 
ČSSR“ obdrželi po malé bronzové medaili. Svého vrcholu KMF dosáhl v roce 
1980, kdy již měl 36 členů a z nich nejméně polovina  byla aktivní. 

Žďárský filatelistický klub byl vzdálen veškerého filatelistického dění a o 
pořádaných filatelistických akcích, které se odbývaly především ve větších 
městech, se dovídal z časopisu Filatelie. Ten však vycházel velmi nepravidelně, 
se zpožděním a proto se na členských schůzích ozývala kritika, že Svaz 
filatelisty nedostatečně informuje. Vydávaný Zpravodaj pro kluby 
jihomoravského kraje svým obsahem také požadované informace neposkytoval. 
Kritizovaný stav dosáhl svého vrcholu ve II. pololetí roku 1973. Proto výbor 
klubu do své činnosti pojal organizování přednášek a zájezdů na filatelistické 
akce. Byly to zájezdy především do Prahy na výměnné schůzky U Nováků ve 
Vodičkově ulici. Na ty se zpravidla jezdilo dvakrát do roka. Také se uskutečnily 
zájezdy na Mezinárodní výstavu poštovních známek v Kroměříži v roce 1973, 
Jubilejní výstavu 55 let Čs. poštovních známek v Praze roku 1974, Krajskou 
výstavu poštovních známek v Gottwaldově roku 1975. V roce 1976 to byly 
zájezdy na Oblastní výstavu poštovních známek do Strakonic, Na Krajskou 
výstavu poštovních známek do Znojma a na SOCFILEX   v Praze. V roce 1977 
uspořádal klub zájezd na Mezinárodní výstavu v Třebíči, v roce 1978 to byl 
zájezd na Světovou výstavu PRAGA 78, v roce 1979 na výstavu poštovních 
známek Praha 79 a v roce 1980 na Krajskou výstavu poštovních známek 
v Kroměříži a také na Národní výstavu námětové filatelie v Praze. Tyto zájezdy 
inicioval Jiří Lisa, předseda klubu a byly obvykle spojeny s návštěvou 
kulturních a historických památek. Častá byla návštěva Poštovního muzea 
v Praze, možná i míst dalších, zde nevyjmenovaných. O zájezdy byl tehdy velký 
zájem, což nelze říci o organizovaných zájezdech klubem v letech mnohem 
pozdějších. 

V tomto období byla uspořádána při členských schůzích řada přednášek a 
besed. Z těch významných to byla přednáška Svatopluka Žampacha na téma 
„Základy filatelie a Čs. známka“ v roce 1973 a MUDr. Bohuslava Svobody na 
téma „Čs. známka a jak budovat exponáty“ v roce 1979. 

S cílem, co nejvíce přiblížit filatelii  členům klubu, byla 26. 9. 1976 
uspořádána  oblastní výměnná schůzka. 

KV SČF organizoval po léta soutěž mezi filatelistickými kluby pod názvem 
„O nejlepší základní organizaci“. Klub filatelistů, který byl včleněn do soustavy 
společenských a zájmových organizací sdružených v Národní frontě, byl tak 
zainteresován na plnění jejího volebního programu formou každoročně 
obnovovaných závazků. Se svými členy se tak zapojoval do různých akcí – 
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brigád na zvelebení města, pomoci při výstavbě veřejných zařízení či sběru 
odpadových hmot. O této činnosti výbor pravidelně podával hlášení nejen KV 
SČF, ale také MNV nebo MV NF. Z těchto hlášení se dovídáme o 
nefilatelistické činnosti členů klubu. 

Soutěžní ukazatele KV SČF zahrnovaly celou škálu činností. Sledoval se 
rozvoj členské základny tím, jaký byl v jednotlivých sledovaných obdobích 
přírůstek členů SČF a KMF. Hlášení obsahovalo počet výborových a členských 
schůzí, včasnost úhrady členských příspěvků a dokonce, jak je veden archiv a 
příruční knihovna. Sledován byl rozvoj kulturní činnosti – počet výstav do 10 
rámů a nad 10 rámů a kolik výstav z nich bylo angažovaných, počet přednášek a 
účast na nich. Hodnotil se počet udělených „zdatností ml. filatelisty“ I.až III. 
stupně, účast mládeže a dospělých na filatelistických výstavách s vlastními 
exponáty, počet odpracovaných hodin na brigádách NF (tj. počet hodin na člena) 
nebo výsledky ve sběru odpadových hmot s doložením dokladů a ještě mnoho 
dalších ukazatelů. 

Kupř. v roce 1975 se členové klubu zavázali odpracovat 1 500 
brigádnických hodin a odevzdat 250 kg sběru. Klub hlásil, že bylo v tomto roce 
zdarma odpracováno 3 055 hodin při výstavbě zimního stadionu a obchodních 
domů a bylo odevzdáno celkem 974 kg papíru, textilu a železa. Do jaké míry 
byla hlášení o zdarma odpracovaných hodinách objektivní, nebylo možno ověřit 
ani tehdy. Výbor vycházel pouze z údajů nahlášených svými členy. Doklady ze 
sběren museli však výboru doložit. 

Za prospěšnou akci, kterou výbor klubu organizoval po dvě květnové 
neděle v roce 1979, byla výsadba lesních stromků na polesí Koníkov. Akce pod 
názvem „Za vysočinu ještě krásnější“ se tehdy zúčastnilo 86 členů klubu s 12  
členy z KMF. Členové klubu vysadili celkem 6 800 lesních stromků, při kterých 
odpracovali přes 500 hodin. 

Hodnocení klubu v soutěži ze strany KV SČF bylo různé. V některých 
obdobích se klub umístil na předních místech, jindy tak úspěšný nebyl. 

Na členské schůzi dne 16. 3. 1975 předal tajemník KV SČF Karel Vlasatý, 
spolu s dalšími funkcionáři KV Svazu, Františkem Oujeským a ing. Ladislavem 
Klusáčkem, klubu čestné uznání za 1. místo v soutěži klubů v rámci JMK. 

 
V době od 25. 10. – 2. 11. 1975 byla klubem uspořádána propagační 

výstava poštovních známek. Konala se v prostorách agitačního střediska ve 
Žďáře nad Sázavou 3 na počest 30. výročí osvobození Československa. Na 26 
panelech se představilo osm jihomoravských filatelistů. František Dobiáš 
z Jimramova vystavil svoji tématickou sbírku Velká vlastenecká válka, ing. Jiří 
Koukal vystavoval poštovní známky tématicky zaměřené na kosmonautiku. Za 
tento výstavní exponát obdržel již dříve na výstavě MOTIVA Brno bronzovou 
medaili. František Oujeský z Brna se zúčastnil exponátem V. I. Lenin. Také byly 
vystaveny poštovní známky Československa Jiřího Straky a Jiřího Lisy. 
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Zajímavá byla také vystavená sbírka MUDr. Bohuslava Svobody z Brna.   
Studijní výstavu tehdy uzavíral exponát Adolfa Dvořáčka z Bystřice n. P. 
s dokumentací bystřické pošty. Výstava byla tajemníkem KV SČF Karlem 
Vlasatým ohodnocena jako velmi úspěšná a shlédlo ji přes 600 návštěvníků. 

Klub výstavu financoval z vlastních prostředků. Poprvé vydal celinovou 
dopisnici s přítiskem a na výstavě, v den zahájení, zřídil příležitostnou poštovní 
přepážku. 

Vyvrcholením klubové aktivity v té době bylo uspořádání Oblastní výstavy 
poštovních známek Žďár nad Sázavou 77. S přípravami výstavy bylo započato 
již v roce 1976 a jako místo jejího konání byla z počátku uvažována žďárská 
Sokolovna. Výstava takového rozsahu měla být vůbec první v historii klubu, bez 
předchozích zkušeností, a proto se hledal vhodný spolupořadatel. Tím se stalo 
Okresní vlastivědné muzeum, tehdy působící ve státním zámku (nyní zámku R. 
Kinského) ve Žďáře nad Sázavou 2. Po jednání s ředitelem muzea Janem 
Konzbulem a jeho spolupracovníkem Dr. Milošem Krepsem bylo rozhodnuto, 
že místem Oblastní výstavy budou prostory zámku, které muzeum užívalo. 

Výstava měla být zahájena v podzimních měsících roku, tedy v době oslav 
60. výročí VŘSR. Proto se dostalo klubu i nemalé podpory od Rady MěNV, 
která nad konáním výstavy převzala záštitu a finančně ji podpořila. Rozpočet na 
uspořádání výstavy byl vyčíslen na 32 500 Kčs a Svaz přislíbil dotaci ve výši       
7 000 Kčs, kterou později snížil na 5 000 Kčs. Další finanční podpory se klubu 
dostalo od n. p. ŽĎAS, n. p. TOKOZ a České státní spořitelny ve Žďáře nad 
Sázavou. Na výstavu přispěl závod ALPA Velké Meziříčí, výrobní družstvo 
Oděva Nové Město na Moravě a n. p. Železnobrodské sklo Jablonec nad Nisou. 

Uspořádání výstavy zajišťoval organizační výbor ve složení Jiří Lisa, 
předseda, Bohuslav Plachý, místopředseda, Zbyněk Dušejovský, hospodář, Emil 
Pelikán, propagace a členové Jan Kummer, Miroslav Sirsch, Jiří Straka a 
Bohuslav Vojan. Tajemníkem organizačního výboru byl jmenován ing. Jiří 
Koukal. Členy revizní komise byli Luboš Černý a Leopold Kalenda. Svaz 
jmenoval gestorem výstavy ing. Antonína Drábka člena P KV SČF. Jmenována 
Svazem byla také jury a pozorovatelé ve složení – Milan Bokvaj, předseda, 
Josef Šolc, místopředseda a tajemník a členové – Miroslav Anger, Vratislav 
Krutina, Jiří Nekvasil, Miroslav Polišenský a Jaromír Sokolík. 

Organizační výbor výstavy zajistil vydání katalogu, ve kterém dr. Miloš 
Kreps publikuje svoje poznatky o počátcích poštovnictví na Žďársku a Adolf 
Dvořáček se v něm zmiňuje o listovních sběrnách ve Žďáře, v Novém Městě na 
Moravě a Bystřici nad Pernštejnem. Pro účastníky výstavy a vystavovatele byly 
zhotoveny vkusné medaile, natištěny diplomy a přítiskem opatřeny celinové 
obálky. 

Oblastní výstavu poštovních známek Žďár nad Sázavou ´77 slavnostně 
zahájil v odpoledních hodinách dne 7. 10. 1977 předseda klubu Jiří Lisa spolu 
s předsedou MV NF Oldřichem Šípkem. Mimo pozvaných hostů a členů klubu 
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byli zahájení přítomni zástupci Svazu, předseda KV SČF Ludvík Brokl a 
tajemník KV SČF Karel Vlasatý. Veřejnosti byla výstava zpřístupněna od 8. 10. 
1977, téhož dne se v přilehlé klubovně požárníků konal seminář vedoucích KMF 
z Jihomoravského kraje. Dne 9. 10. 1977 zasedala komise PH + C JMK a 
v nedalekém hostinci U tří hvězd klub uspořádal velkou filatelistickou burzu. 
Burza měla pokračování ještě na závěr výstavy dne 16. 10. 1977. Toho dne se 
také konalo palmáre, byly předány ceny a vyhodnoceny exponáty. 

Vystaveno bylo celkem 59 exponátů ze 64 celkově přihlášených a 
obsazeno bylo 183 výstavních ploch s 2 840 albovými listy. 

Jury udělila 26 medailí ve třídě dospělých a 18 medailí bylo uděleno ve 
třídě mládeže. Z těch vyšších ocenění byla ve třídě mládeže udělena velká 
stříbrná medaile ing. Vladislavu Michálkovi z Hodonína za exponát „Francie od 
r. 1900“. Velké postříbřené medaile byly uděleny v národní třídě Jaromíru 
Hvížďovi z Brna za „Československo 1918 – 1938“, v teritoriální třídě Boženě 
Dědicové ze Svratky „Známková tvorba OSN“, Janu Kopečkovi z Brna 
„Švýcarsko – stojící Helvetia 1882 – 1907“, Jiřímu Winterlingovi z Velkého 
Meziříčí „Rakousko 1850 – 1918“, ve třídě spec. oborů za exponáty Františku 
Aujeskému z Brna „Celiny od r. 1917 – 1977“, Mojmíru Medkovi z Brna 
„Mezinárodní odpovědky“. Ve třídě námětové filatelie velkou postříbřenou 
medaili obdrželi Stanislav Sláma z Tišnova „Tatry v minulosti a přítomnosti“, 
Jaromír Hvížď z Brna „Automobily“. Ve třídě mládeže Jiří Harašta z Valtic za 
ukázku spec. sbírky „Československo po roce 1945“ a Jiří Glončák z Valtic za 
ukázku ze spec. sbírky „Osvobozená republika“. Ze žďárských členů se 
představili svými exponáty Miroslav Dvořák částí generální sbírky SSSR, Jan 
Kummer „Švýcarsko“ a Jiří Straka „Rakousko po r. 1945“. Všichni žďárští 
obdrželi pouze potvrzení o účasti. Ukázkami začínajících sbírek se také 
pochlubili někteří z KMF. 

Výstavní jury konstatovala, že výstava byla uspořádána na velmi dobré 
úrovni a že exponáty byly umístěny ve vhodném prostředí s vynikající 
vzhledovou úpravou. 

Výstava si vyžádala náklady ve výši 22 997,25 Kčs, příjem z výstavy byl 
25 511 Kčs, a tak přebytek financí byl vrácen SČF. Členové klubu s pomocí 
svrateckých filatelistů odpracovali při instalaci výstavních exponátů, úpravě 
elektrické instalace a osvětlení 1 950 hodin. Výstavu shlédlo 788 platících 
návštěvníků.  

O výstavě ing. Milan Bokvaj v časopise Filatelie č. 24/77 m.j. napsal: 
„Byla to zdařilá výstava. Nikoli snad pro vyjímečnou vzácnost exponátů, ale pro 
jejich filatelistickou úroveň, estetický vzhled a zájem o společnou věc ze strany 
funkcionářů, vystavovatelů, širokou účast mládeže za skly výstavních rámů i 
těch, kterým pořadatelé umožnili poprvé vstoupit do řad vystavovatelů…“ 

Po úspěšné oblastní výstavě klub filatelistů uspořádal ještě v době od 23. 9. 
do 1. 10. 1978 propagační výstavu poštovních známek na Staré radnici ve Žďáře 
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nad Sázavou. Na 26 velkých a 5 malých rámech vystavili svoje poštovní 
známky Jiří Lisa, MUDr. Bohuslav Svoboda, Miroslav Sirsch a další. Z KMF 
vystavoval Miroslav Odvárka. Propagační výstavu navštívilo kolem 400 osob. 

Výbor klubu spolu s Okresním vlastivědným muzeem uvažoval ještě o 
uspořádání výstavy „Umění na poštovních známkách“ v prostorách zámku, 
k  realizaci tohoto záměru již bohužel nikdy nedošlo. 
 

IV. Růst členské základny klubu a jeho kulturně-
společenská činnost 

 
období let 1981 - 1990 

 
Počátek osmdesátých let nezaznamenal v činnosti žďárského 

filatelistického klubu podstatných změn. Ty se podstatně neprojevily ani po 
brněnském IV. Sjezdu SČF a V. sjezdu SČSF konaném v závěru roku 1984 
v Praze. SČSF sdružoval v obou národních svazech již na 86 tisíc členů, z toho 
jen v českém přes 66 tisíc. IV. Sjezd SČF, který se konal 3.11.1984, uložil 
Svazu, aby zabezpečil své společenské poslání tím, že podstatně zvýší 
spolupráci a součinnost s orgány Národní fronty. Akce klubů se tak měly stát 
součástí plánů kulturně-výchovné činnosti územních orgánů. To se ve svém 
důsledku negativně projevilo v zanášení politických aktivit do činností klubů, 
včetně požadavků na plnění volebních programů jako v každé jiné tehdejší 
společenské organizaci nebo politické straně, sdružené v Národní frontě. Na 
základě toho byla předsednictvem KV SČF v Brně i po našem klubu 
vyžadována různá písemná hlášení, nebo vyhodnocování vlastních pracovních 
plánů, socialistických závazků a naplňování volebních programů. Vyžadovaná 
hlášení a hodnocení byla ze strany KV SČF velmi častá a výbor klubu byl tak 
nucen, na úkor řešení vlastních problémů v klubu, se touto agendou soustavně 
zabývat. Na druhé straně byla klubům dána větší možnost zapojit se tak do akcí 
územních orgánů a za jejich podpory a mnohdy i finančního krytí uspořádat 
filatelistické akce, především výstavy. Ve větších klubech byly ve větším 
rozsahu vytvářeny jednotlivé sběratelské obory (námětové, teritoriální, poštovní 
historie, aerofilatelie a sběratelství celin) a jejich členové se mohli svými 
sbírkami v místě či jinde prezentovat na četných výstavách. Žďárský klub, ač 
sdružoval počátkem roku 1984 celkem 236 členů, z nichž třiatřicet tvořili mladí 
z KMF, těchto možností dostatečně nevyužil. Vyjímkou v té době bylo pouze 
uspořádání Oblastní výstavy MLADÝ ŽĎÁR v roce 1984. Poté již žádná 
filatelistická výstava obdobného rozsahu nebyla připravena. Klub především 
neměl žádné vlastní vystavovatele, kteří by se na takových výstavách mohli 
předvést, třeba i mimo vlastní klub. Tento stav negativně ovlivňoval celkové 
hodnocení aktivity klubu KVSČF. Zájem členů spíše spočíval v pouhém odběru 
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novinek a v jejich následném ukládání do alb či zásobníků, bez jejich hlubšího 
poznání a tím i znalostí. Filatelistické vědomosti mladých z KMF byly  vlivem 
jejich stálého vzdělávání v rámci různých filatelistických soutěží často na vyšší 
úrovní, než těch starších. Činnost členů klubu, pokud se vůbec angažovali 
v různých sběratelských oborech, byla natolik individuální, že pro ostatní členy 
v klubu zůstala skryta. 

Výbor klubu si byl toho vědom a proto se snažil členům vytvořit podmínky 
ke zvýšení jejich odbornosti a všeobecné informovanosti tím, že obstarával pro 
klubovní knihovnu v tehdejších možnostech literaturu, organizoval přednášky a 
besedy nebo četné zájezdy na filatelistické výstavy. 

Oproti minulým letům Svaz vydával různé monografie, avšak dlouho 
slibovaná specializovaná příručka pro sběratele čs. poštovních známek a celin se 
členům dostala až v době Světové výstavy poštovních známek PRAGA v roce 
1988. V té době to byl téměř ojedinělý a vítaný emisní počin, který našel své 
uplatnění ještě po mnoho dalších let.  

Nadále vycházel čtrnáctideník Filatelie o 32 stránkách v dostupné ceně 3 
Kčs a časopis Mladý filatelista, v němž nacházeli zdroj poučení nejen mladí, ale 
také ti starší. 

Stále přetrvávaly problémy v pravidelném dodávání novinek POFISEM do 
klubu, což bylo předmětem stálé kritiky jeho členů. Situace se vyhrotila zejména 
na přelomu roku 1980/81. Nově přihlášení členové ani v průběhu celého roku 
neobdrželi poštovní známky, na které podle směrnic měli nárok. Odpovědný 
pracovník POFISu na nastalou  situaci sdělil, že pro velký přírůstek členů Svazu 
prostě nové poštovní známky na skladu chybí. Náprava se proto řešila ještě 
v následujícím roce. S odstupem dvaceti let se můžeme jen dohadovat, jak je 
vůbec možné, že současná firma PROFIL, která od POFISU převzala rozsáhlé 
sklady s poštovními známkami z té doby, může nyní realizovat jejich výprodej 
v sestavách po celých balíčcích za poloviční ceny. Předmětem současného 
prodeje jsou i poštovní známky úředně nevydané, neperforované či s jinými 
tiskovými vadami, které měly být již tehdy skartované. 

Dnem 14.11.1986 vstoupila v platnost dohoda mezi POFISEM a SČF, která 
umožňovala odběr až pěti neupotřebených sérií poštovních známek stejné emise. 
Některá vydání však nadále byla dodávána jen po jedné sérii nebo aršíku na 
organizovaného člena. POFIS se v dohodě pouze zavázal, že taková zvláštní 
vydání, včetně způsobu distribuce, předem oznámí SČF k informovanosti svých 
členů. Na základě této dohody bylo všem klubům uloženo, aby jejich odpovědní 
funkcionáři jednou za čtvrt roku a ve stanovených termínech na předepsaném 
formuláři „Hlášení změn odběru novinek“ upřesňovali Svazu jejich počty. 
Opakující se kritika v distribuci novinek a katalogů nezaznívala pouze na 
členských schůzích klubu, ale byla předmětem jednání krajské konference SČF 
11.4.1987 v Brně. Kritice neušlo ani Federální ministerstvo spojů pro jeho 
enormní emisní činnost, výši nominále poštovních známek a pro nevhodnou 
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úpravu tiskových listů. Svaz místo toho, aby připomínky s ministerstvem 
důsledně řešil naopak na kluby apeloval, aby jeho členové zvýšili svazovou 
disciplínu v odběru novinek a uložil klubům k zajištění včasné úhrady faktur 
POFISU bezhotovostní platbu se zavedením běžných účtů u Čs. Státní 
spořitelny. Nově byly zavedeny známkové sešitky a také cartes maximum. Po 
léta členy kritizovaný formát FDC byl na současný a standardní změněn až 
v roce 1989, spolu s otisky příležitostných poštovních razítek, dosud 
dodávaných na kartičkách s nevhodnou frankaturou, na běžné poštovní 
dopisnice. 

Počátkem roku 1981 vyšla nová vyhláška MZO pro oblast výměny 
poštovních známek se zahraničím. Pro výměnu byly nově zavedeny limity 
navrhované PÚV SČSF. Agenda výměny byla přímo zajišťována celními 
orgány. Situace pro filatelisty nebyla zcela ideální, převládala především 
administrativní složitost, i když oproti minulým létům došlo k určitému zlepšení. 
Systém zahraniční výměny poštovní známek v podstatě setrval až do konce roku 
1990 a byl limitován částkou do 3 000 Kčs. Zahraniční výměnou poštovních 
známek se tehdy v klubu zabývalo nanejvýš pět členů. 

Stále trvala určitá omezení volného prodeje poštovních známek na 
výměnných akcích, tzv. burzách. Prodej známkových přebytků mohl realizovat 
pouze ten člen, který měl písemné pověření svého klubu, které bylo adresné a 
nepřenosné. Žádostí o taková pověření nebylo mnoho, neboť v praxi to byl spíše 
formální akt. Celostátně v každém kraji byl určen počet a stanovena místa tzv. 
stálých výměnných středisek s pravidelným provozem. Příležitostně byla tato 
střediska zřizována v době velkých filatelistických výstav. Byl to také jeden 
z hlavních zdrojů k doplnění sbírek, vedle zasílaných výběrů s poštovními 
známkami na klubové schůzky. Členové žďárského klubu navštěvovali jen 
příležitostně výměnné středisko U Nováků v Praze ve Vodičkově ulici nebo 
později v Domě barikádníků v Praze – Strašnicích, buď v rámci organizovaného 
zájezdu nebo také individuálně. Kupř. ze zprávy správce kolování za rok 1985 
zjistíme, že bylo klubu zasláno 54 výběrů, ze kterých členové klubu odebrali 
známky za 12 817,65 Kčs. Po úhradách poštovného a ostatních s tím spojených 
nákladů byl pro klub z této činnosti zisk pouhých 400 Kčs. Přesto, že 
doplňování sbírek tímto způsobem je pro klub stále více neefektivní, tak jej 
nelze ani v současných podmínkách zcela pominout. 

Až na přelomu osmdesátých a devadesátých let dochází vzhledem 
k politickému vývoji v tehdejším Československu také ke změnám v samotném 
Svazu. V. Sjezd SČF, který se konal 28. 10. 1989 v Brně, zvolil do svého vedení 
Ludvíka Brokla a VI. Sjezd SČSF postavil do čela tohoto orgánu dr. Milana 
Antala. Na tomto sjezdu bylo konstatováno, že dochází ke snížení zájmu o 
členství ve Svazu. Důvody tohoto nepříznivého stavu byly spojovány s celkovou 
nespokojeností členů při absenci řešení jejich kritiky na nekvalitní filatelistický 
materiál, špatnou úroveň katalogů a na administrativní náročnost při zahraniční 
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výměně poštovních známek a tím znevýhodnění našich sběratelů proti 
zahraničním partnerům. Také neřešené připomínky směrem k  FMS 
k vydávaným poštovním známkám s vysokým nominálem a enormní emisní 
činnosti měly být jednou z příčin poklesu zájmu o filatelii. Nebyly to zřejmě 
příčiny jediné. Ve Svazu docházelo k hašteření, které tam bylo vnášeno 
především z větších klubů. Také žďárský klub na výroční členské schůzi, 
konané dne 7.1.1990, vznesl kritiku na převažující zastoupení v ÚV SČSF a 
SČF členy z pražských, nebo českých organizací na úkor klubů moravských. 
Proto některé kluby prosazovaly vytvoření samostatného Moravsko-slezského 
filatelistického svazu a klub žďárský zkoumal možnosti opětovného začlenění 
do Domu kultury ROH ŽĎAS. Dlouho přetrvávaly snahy některých vlivných 
členů Svazu o vytvoření jakéhosi „elitního“ filatelistického uskupení, jen 
s několika tisíci členy s ročním členským příspěvkem 1 000 Kčs a více. 
Podobných návrhů na uspořádání Svazu bylo jistě více. Mimořádný sjezd SČSF, 
který se konal 3.10.1990 v Brně, byl ve znamení dalších změn v ústředních 
orgánech Svazu. Ve SČF byl zvolen sedmičlenný výkonný výbor, jehož 
předsedou se stal ing. Jan Karásek. Funkci předsedy ZSF vykonával dr. Milan 
Antala, který byl také zvolený za předsedu prezidia SČSF. Z důvodů zrušení 
všech dotací od státu postupně dochází u vyšších svazových orgánů k úsporným 
opatřením, především ke snížení administrativy a byly vytvořeny předpoklady 
ke zrušení KV SČF. Také činnost klubu se pozvolna začala orientovat v nových 
podmínkách se zcela odlišnými možnostmi a s nově vznikajícími problémy. 

Z důvodů již dříve uvedených dochází od počátku roku 1981 k nárůstu 
členské základny. Ještě v roce 1981 registroval klub 172 členů a dalších 40 jich 
bylo organizováno v KMF. K 1.1.1984 již klub vykazuje 204 a 32 členů 
organizovaných v KMF. V létech 1985 – 1989 se členská základna ustálila na 
zhruba 226 členech dospělých, s přibližně 20 mládežníky. Ke snižování členské 
základny dochází v roce 1990 na 193 členů a pak ještě ve větší míře v letech 
pozdějších. Klub mladých filatelistů si v roce 1990 udržel 20 členů. Dochází 
k hromadnému odhlašování rodinných příslušníků členů klubu, kteří s jejich 
pomocí odebírali  více jak pět sérií stejné emise, nebo více jak jeden exemplář 
aršíku vydaného v rámci tzv. „Zvláštního způsobu distribuce“, jak byla tato 
tehdejší služba POFISU nazývána. Nyní si mohl každý člen objednat libovolný 
počet sérií a tak termín „vázaných hodnot“ poštovních známek se stal, doufáme, 
už nenávratnou minulostí. Vydávané poštovní známky bylo možno získat na 
všech větších poštách, bohužel ne na Žďárské jedničce, kam některé známkové 
emise nebyly dodávány vůbec nebo se zpožděním a to i v době, kdy tam bylo 
sídlo Obvodu. 

Tím také skončily letité spory s POFISEM, který ostatně koncem roku 1990 
ukončil distribuci poštovních známek do klubů. 

Téměř po celé období let 1981 – 1990 se členové klubu scházeli na svých 
výměnných schůzkách v Agitačním středisku na sídlišti Přednádraží. Výbor své 
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schůze konal v pravidelných termínech v kavárně Astra a podle okolností také 
v hotelu Bílý lev, nebo využíval místnosti bufetu v budově Národní fronty. Od 
září roku 1990 se výměnné schůzky přesunuly do kavárny Astra. Městský 
národní výbor, který po léta klubu umožňoval bezplatně užívat místnost 
Agitačního střediska již požadoval nájemné ve výši 80Kčs/hod a navíc zpětně 
úhradu částky ve výši 1 960 Kčs za nájemné od měsíce ledna do srpna roku 
1990. Po jednání zástupce klubu s MěNV bylo sice od zpětného vymáhání 
nájemného upuštěno, ale klub možnosti dalšího pronájmu tamní místnosti 
nevyužil, neboť následně stejně  tyto prostory byly městským orgánem 
poskytnuty k trvalému a komerčnímu využívání jinému subjektu. 

Dne 10.1.1982 se v Agitačním středisku na sídlišti Přednádraží odbývala 
výroční členská schůze, na které bylo zvoleno nové vedení klubu. Do funkce 
předsedy byl opětovně zvolen Jiří Lisa a do funkce místopředsedy Leopold 
Kalenda. Funkci jednatele za Bohuslava Vojana převzal Jaroslav Štěpán. 
Novinkáře Jiřího Straku nahradil Stanislav Nedoma. Hospodářem klubu byl 
znovu zvolen Zbyněk Dušejovský, vedoucím KMF ing. Jan Hrdina, správcem 
kolování Josef Duba, za členy výboru Luboš Černý, Emil Pelikán a nově 
doplněn Václavem Škábou (1940) a Jiřím Imramovským (1943). Za členy 
revizní komise byli dále zvoleni Jindřich Slavíček (1922) a František Suchý. 
Výbor v tomto složení, až na některé změny, pracoval po dobu více jak deset let. 
K  změnám došlo ještě v roce 1985, když za Jiřího Imramovského byl do výboru 
klubu zvolen ing. Zdeněk Formánek (1946) a v roce 1986 vystřídal Leopolda 
Kalendu ve funkci místopředsedy Emil Pelikán. 

K dalším změnám ve výboru klubu dochází až na výroční členské schůzi 
7.1.1990. Po rezignaci Zbyňka Dušejovského převzal jeho funkci hospodáře ing. 
Otto Šilhánek (1926 – 1994). Z důvodu dlouhodobé nemoci z funkce novinkáře 
odchází Stanislav Nedoma a tuto funkci přebírá Jaroslav Dvořák (1938). 
Stanislav Nedoma ukončil svoje členství v klubu koncem roku 1991 a Zbyněk 
Dušejovský koncem roku 1995. 

Práce výboru klubu v letech 1981 – 1990 převážně spočívala 
v organizování klubové činnosti a ve vyřizování agendy s ní spojenou. V dalším 
to byla příprava propagačních výstavek, besed a zájezdů pro členy klubu. 
Nemalé starosti měl výbor klubu také s početným KMF v zajišťování jejich 
účasti na výstavách a vůbec v zabezpečení jeho chodu. Hodně úsilí si 
vyžadovalo plnění úkolů ukládaných KV SČF včetně plnění závazků v rámci 
volebního programu. Stěžejním úkolem v té době bylo organizačně zabezpečit 
Oblastní výstavu poštovních známek MLADÝ ŽĎÁR v roce 1984. 

Na výroční členské schůzi 8.1.1984 byly uděleny tajemníkem KV SČF 
Zdeňkem Kosatíkem  za aktivní činnost ve výboru klubu Čestné odznaky II. 
stupně Leopoldu Kalendovi a Emilu Pelikánovi a III. stupně Luboši Černému, 
Zbyňku Dušejovskému a ing. Janu Hrdinovi. 
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Dne 8.6.1984 zemřel někdejší jednatel klubu Bohuslav Vojan, a dne 
8.6.1985 i dlouholetý člen a funkcionář klubu Jan Kummer. Oba podstatnou část 
svého života spojili se žďárskou filatelií. 

Závazky, klubem každoročně uzavírané v rámci volebního programu na 
odpracování brigádnických hodin při akcích Z či sběru odpadových surovin, 
byly součástí stálé pozornosti a hodnocení klubu ze strany KV SČF a MV NF. 
Stojí za zmínku, že na jaře roku 1986 zorganizoval klub výsadbu lesních 
stromků v JZD Světnov. Skupina 30 členů klubu v níž bylo také pět mládežníků 
na této akci celkem odpracovala 140 hodin a vysadila 2 500 lesních stromků. 

Klub mladých filatelistů 56-07 pod vedením jeho vedoucího ing. Jana 
Hrdiny se v období let 1981 – 1990 úspěšně rozvíjel přesto, že z 35 jeho členů 
v roce 1984 poklesla členská základna na 20 členů v roce 1990. Ne však všichni 
mladí filatelisté vykazovali požadovanou aktivitu. 

Dobré výsledky vykazovalo nanejvýš šest, sedm členů a vystavovatelé byli 
obvykle tři. Ti ostatní se věnovali především odběru novinek, ale i tak to byl 
velký úspěch. Mladí filatelisté se předvedli se svými sbírkami kupř. ve Valticích 
či Hodoníně. V roce 1981 mladí filatelisté zajistili se svými exponáty účast na 
výstavě v Otrokovicích, na které Miroslav Odvárka získal malou postříbřenou 
medaili, Pavel Junek velkou a Pavel Hron malou bronzovou medaili. Činnost 
mládežníků byla více orientována do okresních či krajských kol filatelistických 
olympiád, na kterých byli často úspěšní. Poslední jejich účast byla na Okresní 
filatelistické olympiádě 17.3.1990. Tehdy zpracovávali exponát na téma „Čs. 
spartakiáda 1990“, která se následně pod vlivem politických změn v zemi 
neuskutečnila. 

Těžištěm veškerého snažení výboru klubu bylo zajišťování vydávaných 
novinek pro své členy. Na počátku roku 1981 odebrali členové klubu 
prostřednictvím novinkáře 448 sérií čistých poštovních známek a 29 sérií 
známek razítkovaných. Výjma toho 37 členů odebíralo vydávané celiny a 11 
členů nálepní listy k vydávaným emisím poštovních známek. Příležitostná 
poštovní razítka byla zajišťována pro 7 členů. Členové KMF odebrali 38 sérií 
poštovních známek čistých a 2 série razítkované. Odběr novinek se v příštích 
letech zvyšoval úměrně s rozšiřováním se členské základny. Někteří členové 
klubu nedodržovali kázeň v pravidelném odběru vydávaných novinek a proto 
výbor průběžně přijímal řadu opatření k jejímu zlepšení. Přesto, že kupř. v roce 
1983 činila celková výše nominále za celoroční emisní činnost pouze 194,90 
Kčs, tak 17 členů koncem roku si nevyzvedlo novinky v hodnotě více jak za 
4000 Kčs. Proto také složené zálohy členy klubu na úhradu novinek 
nepostačovaly a bylo je nutno z původních 30 Kčs zvýšit na 50 Kčs na člena a 
sérii a v roce 1990 dokonce na částku 100 Kčs na jednu odebíranou sérii. Klub 
sám neměl volné finanční prostředky v takové výši, kterými by mohl v určených 
termínech uhradit POFISU zaslané novinky. Z hlášení o majetku klubu po 
výroční členské schůzi ze dne 8.1.1984 zjišťujeme tato aktiva: 
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k 31.12.1983    

AKTIVA Kčs PASIVA Kčs 

Základní prostředky - Závazky 9 410,00 
DKP 2 438,00   
Pohledávky  -   
Pokladna 192,00   
Ceniny -   
Běžný účet 6 355,85   
Zálohy členů 10 010,00   
Fil. materiál  Čisté jmění 9 585,85    
Celkem 18 995,85  18 995,85 
 
 
Pro neplnění členských povinností bylo v roce 1982 přistoupeno 

k vyloučení pěti členů a v následujících letech byly řešeny ještě některé další 
případy členské nekázně. Odměna novinkáři byla v roce 1982 zvýšena na 10 
Kčs za člena a od roku 1983 obdržel ještě 0,10 Kčs za každou odebranou sérii. I 
tak práce novinkáře nebyla v té době zcela oceněna.  

Ve dnech 12.6. – 20.6.1982 byla ve výstavní síni Staré radnice uspořádána 
propagační výstava poštovních známek. Na ní byly vystaveny ukázky 
z generálních sbírek členů klubu – Jiřího Lisy, Jiřího Straky a ing. Jiřího 
Koukala. Z cizích vystavovatelů představil také vzácné celistvosti z období I. 
republiky MUDr. Bohuslav Svoboda. 

Největší filatelistickou akcí té doby byla Oblastní výstava poštovních 
známek MLADÝ ŽĎÁR ´84. Ta byla organizačním výborem připravována již 
od roku 1982. V organizačním výboru, kterému předsedal Jiří Lisa, pracovali: 
Leopold Kalenda místopředseda, Jaroslav Štěpán tajemník, Zbyněk Dušejovský 
hospodář, Luboš Černý a Emil Pelikán propagace, ing. Jan Hrdina a Václav 
Škába jako výstavní komise. Gestorem výstavy byl pověřen zástupce KV SČF 
Zdeněk Kosatík. Nad výstavou, která byla uspořádána k 39. výročí osvobození 
Československa, převzal záštitu MěNV ve Žďáře nad Sázavou. Výstavní 
exponáty byly instalovány v zasedací místnosti Národní fronty (nyní v Domě 
politických stran a hnutí) ve Žďáře nad Sázavou 3 a výstava probíhala ve dnech 
29.4. – 9.5. 1984. 
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Slavnostní akt zahájení výstavy se uskutečnil v neděli 29.4.1984 za účasti 
předsedy JmKV SČF Josefa Kopřivy, představitelů města, zástupců politických 
orgánů a některých dalších institucí. Vystaveno bylo celkem 100 soutěžních 
exponátů jihomoravských mládežnických vystavovatelů ve čtyřech věkových 
kategoriích, z toho na 40 exponátů bylo od prvovystavovatelů. Mimo soutěž 
bylo ještě vystaveno 6 exponátů, m.j. kolektivní exponát KMF 56-22 
z Otrokovic a exponát O. Plášekové z Levice. Výstavní jury ve složení předsedy 
Miroslava Kučery, tajemníka Františka Dvořáčka a členů Aloise Jakubce, Jana 
Kabelky a Jaromíra Hvíždě udělila 16 malých bronzových, 30 bronzových, 35 
malých postříbřených, 10 postříbřených, 6 malých stříbrných a 3 stříbrné 
medaile. Nejlepšími exponáty výstavy byly práce R. Tomani „Lesy jsou naším 
bohatstvím“, T. Moravicse „Parlament-Maďarsko“ z KMF Tišnov a M. Olivy 
„České letecké známky“ z KMF Brno, oceněnými stříbrnými medailemi. Ze 
žďárských vystavovatelů představil svoje sbírky ve věkové skupině 9-13 let 
Daniel Snášel „Zimní olympijské hry“ a Stanislav Puchýř „Malíř Josef Liesler“. 
Ve věkové skupině 14 – 15 let vystavil svůj exponát Luděk Slezák „Vznik a 
vývoj letectví“ a ve věkové skupině 16 – 18 let Miroslav Odvárka „Budujeme 
šťastnou vlast“. V mimosoutěžní třídě ještě vystavili své exponáty Pavel Junek 
„Naše města“ a Pavel Hron „Příroda ČSSR“. Výstavní jury konstatovala dobrou 
úroveň vystavených exponátů. Předseda komise mládeže KV SČF 
Jihomoravského kraje ing. Ladislav Klusáček CSc v časopise Filatelie č. 13 
z 8.7.1984 zařadil tuto výstavu mezi nejúspěšnější v jihomoravského kraji. 
Ostatní zúčastnění představitelé hodnotili výstavu jako významnou 
společenskou událost města Žďáru. Výstava byla ukončena dne 9.5.1984 ve 14 
hodin slavnostním palmáre. Programem výstavy bylo setkání vystavovatelů 
s jury, spojené s besedou a hojně bylo navštíveno Velké setkání sběratelů 
poštovních známek. Výbor klubu připravil pro účastníky a hosty výstavy 
výstavní katalog, filatelistické suvenýry – dopisnice a obálky s přítisky. Po celou 
dobu výstavy byla v provozu poštovní přepážka s příležitostným poštovním 
razítkem, které na své náklady nechal zhotovit SČF. Svaz také výstavu dotoval 
částkou 8 000 Kčs a uhradil pojištění exponátů. 

Další, v té době zcela ojedinělou akcí, bylo setkání žďárských filatelistů 
s nestorem českých rytců poštovních známek, tehdy již čtyřiaosmdesátiletým 
Jindrou Schmidtem. Výbor klubu toto setkání připravoval od roku 1979, ale 
uskutečnit se jej podařilo teprve ve dnech 23.- 24.5.1981. Mistr Schmidt již trpěl 
často nemocí a také bylo nutno obejít překážku, zakotvenou v tehdejší dohodě o 
spolupráci min. spojů a SČSF ze dne 18.12.1980. Ta totiž bránila ve tyku 
funkcionářů klubu s tvůrci čs. poštovních známek pokud šlo o emisní činnost 
státního vydavatele, včetně výstav známkové tvorby a organizování besed 
s nimi. Tehdejší setkání probíhalo v restauraci hotelu Hajčman a zúčastnilo se 
jej kolem 30 filatelistů. Při besedě se tak její účastníci mohli mnoho zajímavého 
dovědět ze života Mistra Schmidta a o jeho práci ve Státní tiskárně cenin při rytí 
bankovek a poštovních známek. Neméně zajímavé bylo jeho vyprávění o 
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spolupráci s jinými autory známkové tvorby, především s prof. Maxem 
Švabinským či Karlem Svolinským. Rytec Jindra Schmidt přivezl také ukázky 
ze své  rytecké tvorby, které si účastníci besedy mohli zakoupit, nebo si na svoje 
materiály opatřit jeho autogram. Klub k tomuto setkání vydal také svůj první 
pamětní list. Setkání s tvůrcem poštovních známek takového významu byl 
v tehdejší době skutku ojedinělý počin, neboť tato výsada byla jinak klubům 
umožněna pouze v rámci autogramiád při významných filatelistických 
výstavách. Nesporný úspěch této významné akce velmi ovlivnil rozhodování 
vedení klubu o dalším zaměření jeho propagačně-vzdělávací činnosti.  

Činnost klubu v létech 1981-1990 spočívala také v organizování přednášek 
pro členy známými filatelistickými odborníky. Z těch zajímavých to byly 
přednášky MUDr. Bohuslava Svobody na téma „Nevydané známky a zkusmé 
tisky“, „Hradčany“ a další, ing. Jana Karáska o prvních čs. známkách, Františka 
a Svatopluka Žampachových, prof. Jaroslava Papouška na téma celiny, ing. 
Ladislava Klusáčka CSc na téma „Čs. Poštovní známka po roce 1945“, nebo 
JUDr. Jana Kostelky na téma „Bohemoslovenika“. 

Další tehdejší činností klubu bylo pořádání zájezdů. Mimo organizovaných 
zájezdů do Prahy k návštěvě výměnných středisek to byly především společné 
návštěvy výstav. V roce 1981 výstava Socfilex v Bratislavě, v roce 1983 
Oblastní výstava poštovních známek Flora Olomouc, Mezinárodní výstava 
ČSSR – SSSR v Kroměříži a výstava Výtvarné umění a hudba, opět 
v Kroměříži. V roce 1984 filatelisté žďárského klubu navštívili expozici 
Poštovního muzea ve Vyšším Brodě, v roce 1985 Celostátní výstavu poštovních 
známek ve Strakonicích, v roce 19863 výstavu Socfilex v Kolíně a v roce 1989 
výstavu poštovních známek v Boskovicích. Nejvýznamnější byl zájezd do Prahy 
v roce 1988 na Světovou výstavu poštovních známek PRAGA ´88. 

Klub v tehdejší době propagoval svoji činnost převážně ve dvou vývěsních 
skříňkách, umístěných na poštovních budovách ve Žďáře n. S. 1 a ve Žďáře n. S. 
3, o které pečoval Stanislav Nedoma. Později, v důsledku fasádních oprav Pošty 
Žďár n. S. 1 bylo nutno vývěsní skříňku dočasně odstranit, ale nově již 
instalována nebyla. Vývěsní skříňka na Poště Žďár n. S. 3 byla později 
zanedbána a neplní ani v současné době svůj účel. 

Alespoň v krátkosti je nutno se zmínit o vzniku oblastních (okresních) 
výborů KV SČSF. Tyto výbory byly na území okresů vytvářeny v roce 1974, 
krátce po III. sjezdu SČSF. Jejich potřeba byla zdůvodněna v Organizačním 
řádu ze dne 4.10.1975, v němž bylo m.j. uvedeno: „Oblastní (okresní) orgány 
SČSF lze zřídit, jestliže to KV SČSF uzná za vhodné a potřebné. Je to zejména 
tam, kde území kraje je velmi rozsáhlé…“ 

První zmínky o vytvoření takového orgánu pro filatelistické kluby z okresu 
Žďár nad Sázavou jsou až z roku 1978. Tehdy zřízený Okresní výbor SČSF měl 
koordinovat činnost filatelistických klubů v Bystřici n. P., Dolní Rožínce, 
Jimramově, Křižanově, Nedvědici, Novém Městě n. M., Svratce, Velké Bíteši, 
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Velkém Meziříčí a ve Žďáře n. S. s celkem asi pětisty členy. Okresní orgán 
SČSF měl ve svém počátku tříčlenný výbor. Jeho vedoucím se stal Jiří Lisa, 
jeho zástupcem Miroslav Sirsch (oba z KF Žďár n. S.) a členem byl Josef Dědič 
ze Sněžného. Později, pro takto zřízený orgán se ustálil název Okresní aktiv. 
Okresní aktiv (OA) měl mimo jeho vedení ještě dalších 10 členů. Byly v něm 
zastoupeny všechny sdružené kluby, vždy po jednom členu. Funkci vedoucího 
OA až do roku 1986 zastával Jiří Lisa, poté tuto funkci převzal na naléhání 
Okresního výboru NF Antonín Ráčil z bystřického klubu filatelistů. Těžiště 
činnosti OA především směřovalo do KMF k organizování filatelistických 
olympiád, účastí na filatelistických výstavách s vlastními exponáty a konečně 
v přenášení informací z KV SČSF do jednotlivých klubů. Zpětně měly být 
uplatňovány připomínky a návrhy směrem k nadřazenému krajskému orgánu. 

Práce OA nebyla příliš efektivní a tak se tento orgán jevil spíše jako 
nadbytečný a zatížený přemírou administrativy ze strany KV SČSF. Dnem 
21.1.1990 byl OA reorganizován a byla vytvořena Okresní rada klubů filatelistů 
(ORKF), sdružující představitele z jednotlivých klubů v okrese, jejichž činnost 
měla být řízena na základě rovnoprávnosti, vzájemné spolupráci a pomoci, 
zvláště v práci s mládeží. Předsedou ORKF byl zvolen předseda žďárského 
klubu Jiří Lisa. Jednotlivé kluby se bránily jakékoliv podřízenosti ORKF, 
především pak filatelistický klub ve Velkém Meziříčí, který tento nově zřízený 
orgán nerespektoval a na jakékoliv formě spolupráce se odmítl podílet. ORKF se 
následně sešel pouze dvakrát 3.3.1990 a 14.5.1990, kdy řešil možnost zřízení 
prodejny POFIS ve Žďáře. Jednání v této věci ale nebylo ukončeno, neboť 
činnost ORKF zanikla. 
 

V.    Klub v nových podmínkách organizované filatelie 
a jeho aktivity 

 
Období let 1991 – 2000 

 
První roky posledního desetiletí činnosti klubu byly poznamenány celou 

řadou změn, vyvolaných politickou a ekonomickou situací v zemi. Stát přestal 
v jakékoliv formě dotovat společenské organizace a tedy i organizovanou 
filatelii. Současně došlo k liberalizaci filatelistického trhu, který ještě před 
rokem 1990 byl utvářen výlučně speciálními obchody POFISU při rozsáhlé síti 
filatelistických burz nebo také prodejem filatelistického materiálu na 
výměnných schůzkách. Filatelistické aukce byly do té doby ojedinělým jevem. 
Nyní dochází ke vzniku desítek soukromých obchodů se známkami a tak se 
těžiště filatelistických nákupů přesouvá z burz do filatelistických obchodů. Ceny 
stejného sortimentu filatelistického materiálu jsou značně rozdílné, ovlivňované 
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nabídkou a poptávkou a také především obchodní politikou těch firem, které 
jsou současně i vydavateli katalogů (PROFIL, TROJAN). 

SČSF uzavřel novou hospodářskou smlouvu o novinkové službě přímo 
s TÚS Praha a tak od 1. 1. 1991 filatelistické kluby již odebírají novinky přímo 
odtud s 8% rabatem (při zasílání poštou jen s 6% rabatem). Dochází ke zrušení 
krajských orgánů SČSF a na této úrovni byla zachována jen činnost Krajských 
komisí mládeže. Přijetím nového celního zákona z r. 1993 se zrušila veškerá 
omezení, týkající se zahraniční výměny poštovních známek. Rozpadem federace 
k 31. 12. 1992 zanikl i SČSF a Svaz začal pracovat pouze na republikové 
úrovni. K 30. 9. 1993 skončila také platnost všech československých známek. 

Rozhodujícím mezníkem v činnosti klubu se stala první valná hromada 
SČF v prosinci 1995 v Brně. Tam bylo nově zvoleno 35-ti členné předsednictvo 
v čele s předsedou ing. Lumírem Brendlem. Činnost Svazu byla výhledově, až 
do roku 2000 zaměřena do oblastí odborně filatelistické, společenské a 
mezinárodní, do oblasti spolupráce s Českou poštou a filatelistickými 
obchodníky, do oblasti ekonomické a práce s mládeží. Kluby filatelistů zůstaly 
nadále jako dobrovolná organizovaná sdružení, byť bez právní subjektivity, 
plnící především společenskou funkci. 

Klub zaznamenal další výrazný pokles členské základny. Jestliže klub  k 1. 
1. 1991 evidoval 190 členů, tak k 31. 12. t. r. jich zůstalo pouze 158. Klesající 
tendence početního stavu členstva, i když ne tak strmá, se projevovala po celé 
další desetiletí. Pokles stavu členské základny klubu byl v roce 1994 částečně 
kompenzován převedením pěti členů z KMF. Právě proto, že se jednalo o 
převod těch nejaktivnějších, došlo v roce 1995 k ochromení práce KMF a 
posléze i k pozastavení jeho činnosti. Přesto, že „klub mládežníků“ měl v roce 
1993 ještě 13 členů a podílel se na řadě akcí, včetně filatelistických olympiád, 
přestal fakticky pracovat. K částečnému obnovení KMF pod vedením ing. J. 
Koukala došlo až v říjnu r. 1998, při organizování 2 – 3 členů. Přijímání nových 
členů do klubu v tomto období bylo spíše individuální a nějak výrazně to 
pokračující pokles členské základny neovlivnilo. Na výroční členské schůzi 14. 
2. 1993 bylo konstatováno, že z 247 členů v roce 1985(včetně 30 členů KMF),  
byl jejich stav snížen o více jak 90 členů. K 1.1. 1999 vykazovala členská 
základna již jen 132 členů a k 31. 12. téhož roku pouze 117. 

Příčinou odchodu členů z klubu ve svém počátku byl důsledek stavu 
předcházejícího, tj. administrativního vedení rodinných příslušníků, jako členů 
klubu s možností získat tak větší počet odebíraných sérií a také důsledkem 
přirozeného úbytku relativně přestárlé členské základny. Ze zprávy, přednesené 
na výroční schůzi 11. 2. 1996 zjišťujeme, že věkový průměr členů dosáhl 50,7 
let a přibylo  starších členů nad 70 let. Úbytek členské základny měl i důvody 
ekonomické. Filatelie se opět stala poměrně nákladným koníčkem. Zvýšily se 
nejen hodnoty nominále poštovních známek, ale také ceny katalogů a různých 
filatelistických potřeb, odbornou literaturu z toho nevyjímaje. Kupř. roční 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz


- 35 - 

předplatné časopisu Filatelie se od roku 1991 zvýšilo z částky 100 Kčs na 398 
Kč v roce 1999. 

Členský příspěvek odváděný Svazu, po několik let ustálený na částce 
kolem 40 Kčs, dosáhl v roce 1999 výše 110 Kč. Vzhledem k dalším poplatkům, 
spojených se členstvím v klubu, se někteří vrátili k individuální filatelii. 
Vydávané hodnoty poštovních známek bylo již možno v neomezeném množství 
běžně získat u většiny poštovních přepážek a za výhodných podmínek je 
objednat u zásilkové služby. 

Na snížení členské základny mělo také vliv zrušení členství v klubu těm, 
kteří opakovaně a dlouhodobě neplnili své členské povinnosti v pravidelném 
odběru novinek. Nekázeň tohoto druhu se u některých členů opakovala po celou 
dobu existence klubu a jen s velkými obtížemi se tomuto ustálenému nešvaru 
čelí i nyní. 

Na výroční členské schůzi, konané dne 26. 1. 1992, byl v přítomnosti 
předsedy SČF ing. Jana Karáska zvolen výbor klubu ve složení : předseda Jiří 
Lisa, místopředseda Emil Pelikán, jednatel Jaroslav Štěpán, hospodář ing. Otto 
Šilhánek, novinkář Jaroslav Dvořák, správce kolování Josef Duba, ing. Jan 
Hrdina, vedoucí KMF. Za členy výboru byli dále zvoleni Luboš Černý, ing. 
Zdeněk Formánek, Leopold Kalenda a Václav Škába. Za členy revizní komise 
Jindřich Slavíček a František Suchý. 

Výroční členská schůze z 13. 2. 1994 uvolnila z funkcí členů revizní 
komise Jindřicha Slavíčka a Františka Suchého, kteří na ně rezignovali ze 
zdravotních důvodů. Za členy revizní komise byli nově zvoleni Luboš Černý a 
ing. Zdeněk Formánek. Dochází také ke změně vedoucího KMF, za 
odstoupivšího ing. Jana Hrdinu funkci přijímá ing. Jiří Koukal, který byl zvolen 
současně do výboru klubu. 

V průběhu roku 1994 utrpěl klub citelné ztráty. Zemřel zakládající člen a 
dlouholetý funkcionář klubu František Suchý a hospodář klubu ing. Otto 
Šilhánek, jehož funkci až do výroční schůze dne 13. 2. 1995 přechodně 
vykonával jednatel klubu Jaroslav Štěpán. Na této schůzi byl do funkce 
hospodáře zvolen Ludvík Filipí (1959). Klub smutných událostí nebyl ušetřen 
ani v následujícím roce. V době, kdy vrcholily přípravy na výstavu ak. mal. a 
rytce Bedřicha Housy, umírá v květnu roku 1995 dlouholetý klubový funkcionář 
Leopold Kalenda a rok na to  zakládající člen klubu, někdejší novinkář Jiří 
Straka, který obětavě a neúnavně pro klub pracoval i poté, co již funkce 
nevykonával. V tomto smutném výčtu nelze opomenout odchod dalšího 
aktivního člena Miroslava Dvořáka a zakládajícího člena Jana Bosnera, 
zemřelých v roce 1996 i čestného člena klubu Jaroslava Vašátko, zemřelého 
v roce 1998. 

Výroční členská schůze, která se konala dne 9. 3. 1997, měla slavnostní 
ráz. Klub oslavoval 45. výročí svého vzniku. Na slavnostní schůzi byli přizváni 
zástupci okolních klubů filatelistů, pozvání přijal také klub filatelistů 06-40 
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Vysočina z Jihlavy, starosta města mgr. J. Brychta, vedoucí žďárské pošty M. 
Hladík. Schůzi byl přítomen předseda SČF ing. Lumír Brendl, který mimo 
ocenění – udělení čestných svazových odznaků některým členům klubu, 
seznámil přítomné se současným stavem ve Svazu a ve filatelii vůbec. 
Konstatoval pokles členské základny, v té době sdružující kolem 25 000 členů a 
asi 2 000 členů KMF a hovořil o odborných společnostech a sekcích Svazu, 
ročním rozpočtu Svazu a jeho rozvoji do r. 2000. Klub ke svému výročí vydal 
dopisnice s přítiskem. 

K podstatné změně ve složení výboru dochází teprve až na výroční členské 
schůzi 25. 1. 1998. Stávající dlouholetý předseda klubu Jiří Lisa ze zdravotních 
důvodů rezignoval na funkci. Jeho nemoc mu již po delší dobu neumožňovala se 
funkci věnovat. Předsedou klubu byl zvolen jeho dosavadní místopředseda, Emil 
Pelikán. Na uvolněné místo místopředsedy byl zvolen vedoucí KMF ing. Jiří 
Koukal. Jiří Lisa zůstal nadále členem výboru a byl pověřen vedením kroniky, 
která dosud nebyla vedena. Výbor byl doplněn o nového člena, kterým  byl 
zvolen ing. Wolfgang Macourek (1956). Až do konce roku 2000 zůstalo složení 
výboru klubu, včetně rozdělení funkcí v něm, již bez dalších změn. 

Výměnné schůzky byly konány  pravidelně každou 2. a 4. neděli v měsíci 
v kavárně Astra jen krátce, po přechodnou dobu, kdy kavárna byla 
v rekonstrukci, také v hotelu Hajčman. Problémy nastaly až v roce 1997, kdy 
nový majitel Astry dal klubu z jeho prostor výpověď. Po nějaký čas byla ke 
schůzkám využívána za úplatu kulturní místnost ČD v objektu nádraží. Později 
se počali členové klubu scházet v pivnici U Koně na sídlišti Přednádraží, ale její 
prostory při početnější návštěvnosti nepostačovaly a také místní „štamgasti“ 
průběh výměnných schůzek svojí hlučností narušovali. S majitelem pivnice bylo 
proto dohodnuto zpřístupnění lokálu před zahájením běžné provozní doby. Tato 
dohoda byla často porušována s argumentací malé konzumace nápojů a výhrady 
provozovatele proti rozložení filatelistických materiálů na stolech. Neochota 
majitele pivnice vyústila posléze tím, že v den termínu schůzky nebyli filatelisté 
do pivnice vpuštěni, aniž by svůj záměr její majitel předem oznámil. Po nějakou 
dobu klub využíval prostory Domu kultury. To bylo možné jen za úhradu 
nájemného ve výši téměř 200 Kč/hod, která nebyla konečná a následně se měla 
ještě zvýšit. Od počátku roku 1999 je využíván k výměnným schůzkám salonek 
restaurace Táferna, který je sice „z ruky“, neboť restaurace se nachází až na 
samém okraji města, ale v dané době to bylo jediné možné řešení. Výroční 
členské schůze byly konány nadále v zasedací místnosti Městského úřadu a    
výbor klubu se bezproblémově scházel až do roku 1994 v Domě kultury a 
později v restauraci Krystal. 

Výroční členské schůze  období let 1991 – 2000 řešily aktuální problémy 
v klubové činnosti, spočívající v organizování vlastních akcí a především výstav 
známkové tvorby význačných autorů a rytců poštovních známek. Ty byly od 
roku 1993 pořádány každoročně, což vyžadovalo na členech výboru klubu 
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mimořádného úsilí, takřka po celý rok. Pořádané akce byly organizačně i 
finančně velmi náročné. Vyžadovaly dobrou součinnost s orgány města, někdy i 
okresu a také pomoc Domu kultury, Regionálního muzea i místní pošty, včetně 
vyhledání sponzorů a jejich finanční pomoci. 

O významu zajišťovaných akcí svědčí i přítomnost představitele města – 
starosty na výročních schůzích, v některých případech i funkcionářů Svazu. 
Výroční členské schůze v roce 1992 se zúčastnil tehdejší předseda SČF ing. Jan 
Karásek, v roce 1997 stávající předseda SČF ing. Lumír Brendl. Za aktivní práci 
pro rozvoj filatelie byla na výroční členské schůzi dne 26. 1. 1992 udělena 
ocenění vyššího svazového orgánu – čestný odznak II. stupně Luboši Černému, 
Leopoldu Kalendovi, Emilu Pelikánovi, Jiřímu Strakovi a Jaroslavu Štěpánovi. 
Čestný odznak III. Stupně obdrželi Antonín Doležal, Miroslav Dvořák, Jaroslav 
Dvořák, Josef Nejedlý, ing. Zdeněk Formánek, Stanislav Puchýř, MUDr. Milan 
Spurný, ing. Otto Šilhánek a Václav Škába. Nejvyšší uznání – odznak I. stupně 
převzal Jiří Lisa. 
         K dalšímu ocenění členů klubu došlo na výroční členské schůzi dne 
9.3.1997 při příležitosti 45. výročí vzniku klubu. Čestné odznaky I. stupně byly 
uděleny Emilu Pelikánovi a Jaroslavu Štěpánovi, II.stupně Josefu Dubovi, ing. 
Janu Hrdinovi, ing. Jiřímu Koukalovi a Václavu Škábovi. Čestné odznaky III. 
stupně  obdržel ing. Ctibor Coufal, Milan Dymák, JUDr. Emerich Fiala, Ludvík 
Filipí, JUDr. Jan Hendrych, Jiří Kazda, Jiří Libra, Jiří Mitu, ing. František 
Müller, ing.Stanislav Nenadál a ing. Miroslav Sirsch. Čestné odznaky oceněným 
předal osobně předseda SČF ing. Lumír Brendl.  

Na zasedání předsednictva ČSF v Praze dne 18. 10. 1997 obdržel jednatel 
klubu Jaroslav Štěpán při příležitosti jeho 70. narozenin „Čestné uznání za 
rozvoj filatelie.“ 

V době vrcholící Celostátní výstavy poštovních známek Brno 2000, konané 
s mezinárodní účastí a pořádané ke 150. výročí narození prezidenta T. G. 
Masaryka, převzali dne 10. 3. 2000 zástupci  filatelistického klubu Emil Pelikán, 
Jaroslav Štěpán a ing. Wolfgang Macourek Čestné uznání FEPA, které Federace 
evropských filatelistických asociací klubu udělila za propagaci filatelie na 
evropské úrovni – organizování místních výstav, věnovaných známým tvůrcům 
a rytcům československých  a českých poštovních známek. 

Čestné uznání představitelům klubu předal čestný předseda FEPA Alan 
Huggins z Velké Británie spolu s předsedou SČF ing. Lumírem Brendlem. 
Předání tohoto ocenění byli rovněž přítomni prezident FIP (Světové filatelistické 
federace) Knud Mohr z Dánska, primátor města Brna RNDr. Petr Duchoň, 
náměstek generálního ředitele České pošty s.p. ing. Miroslav Špaček. 
Slavnostního aktu se zúčastnili starosta města Žďáru mgr. Jaromír Brychta a 
poslanec parlamentu ČR Karel Černý. 

Od počátku roku 1991 dochází k výraznému zlepšení distribuce novinek, 
kterou pro kluby začala zajišťovat TÚS Praha. Novinky byly dodávány přímo a 
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v podstatně kratších lhůtách, než tomu bylo u POFISu. Zejména pravidelnost 
dodávek vytvářela v klubu podmínky pro jejich včasnou distribuci  členům. Tak 
si mohl každý s ohledem na emisní plán zjistit, v jakém termínu příslušnou emisi 
obdrží a jakou finanční zátěž to bude pro něj znamenat. Přesto členy pravidelný 
a včasný odběr nebyl dodržován. Na výročních členských schůzích 26. 1. 1992 a 
opakovaně 14. 2. 1993 bylo přijato opatření, že nevyzvednuté novinky ve lhůtě 
delší dvou měsíců budou členu zaslány na dobírku, navíc s 10% sankcí k 
hodnotě nevyzvednutých novinek včetně úhrady poštovného. Dalším opatřením 
z 12. 2. 1995 bylo zvýšení záloh ze stávajících 50 Kč na 100 Kč za každou 
odebíranou sérii. Zvýšení zálohy bylo odůvodněno také zvýšením nominále 
poštovních známek. Zvýšením záloh klub docílil dostatek finančních prostředků 
na běžném účtu. 

Od roku 1994 Svaz poskytuje svým členům tzv. členskou prémii ve formě 
černotisku. Na prémii v této formě má člen nárok poté, co v termínu uhradil 
v běžném roce členský příspěvek. Tentýž černotisk, navíc ještě v další, druhé 
variantě, obdrží čtenáři časopisu Filatelie, kteří jsou tak členy Klubu filatelie. 
Členství v Klubu filatelie navíc, již od roku 1993, zakládá nárok na 5% slevu při 
nákupu filatelistického materiálu v četných prodejnách s filatelistickým zbožím, 
zasílání aukčních katalogů zdarma a další výrazné slevy zajímavého 
filatelistického materiálu ze zásilkové služby POFIS. 

V roce 1991 odebrali členové klubu 270 čistých sérií, 30 sérií 
razítkovaných a dalších 118 TL v celkové hodnotě 60,8 tisíc Kčs a ostatního 
filatelistického materiálu za téměř 14 tisíc Kčs. 

V roce 1995 bylo členy klubu odebráno 217 čistých a 32 razítkovaných 
sérií, 102 TL v hodnotě téměř 84 tisíc Kč  a další filatelistický materiál za 28,5 
tisíc Kč.K tomu bylo odebráno 93 čistých a 16 razítkovaných sérií slovenských 
známek, 52 TL v hodnotě 45,5 tisíc Kč a dalšího filatelistického materiálu za 
11,3 tis. Kč slovenské provenience.         

Podle zprávy novinkáře klubu v závěru roku 1999 odebíralo novinky 127 
členů. Z emise českých poštovních známek to bylo 200 sérií čistých a 30 
razítkovaných, 94 ks tiskových listů čistých a 4 razítkované, 25 ks FDC. Mimo 
toho ještě nálepní listy čisté nebo se známkou, celiny, známkové sešitky, celé 
známkové ročníky (tzv. dárkové balení), cartes maximum, albové listy a 
dodatky k nim. Slovenské novinky odebíralo 60 členů v sortimentu obdobném, 
jako u českých známek. Zájem o slovenské poštovní známky však rok od roku 
klesá. Nekázní v odběru novinek některými členy zůstalo k 31.12.1999 u 
novinkáře nevyzvednutých pošt. známek a dalšího fil. materiálu za téměř 17,5 
tisíc Kč. 

V roce 2000 bylo členy odebráno 190 čistých a 28 razítkovaných sérií, 90 
čistých a 4 razítkované TL v celkové hodnotě 206,9 tisíc Kč a ostatní 
filatelistický materiál za dalších 50,8 tisíc Kč. Slovenských poštovních známek 
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bylo odebráno 62 čistých a 11 razítkovaných sérií, 40 TL v celkové hodnotě 
51,3 tisíc Kč a ostatní filatelistický materiál za dalších 21 tisíc Kč. 

Žďárští filatelisté tak vzhledem ke stále se zvyšujícímu nominále 
poštovních známek a v důsledku vydávání jejich různých soutisků a variací 
vynaložili na svého „koníčka“ jen za rok 2000 přes  330 tisíc Kč. 

Z rozhodnutí výr. čl. schůze 14. 2. 1993 byla stanovena odměna novinkáři 
tak, že obdrží za člena odebírajícího novinky 10 Kč ročně,  včetně slovenských 
20 Kč a navíc 2% z celkově odvedené částky z prodeje novinek členům na 
běžný účet klubu. 

Členský příspěvek byl usnesením z výroční členské schůze ze dne 14. 2. 
1999 stanoven ve výši 140 Kč ročně, u členů starších 70 let na částku 110 Kč. 
Svazu je odváděna částka 110 Kč, resp. 80 Kč. Částka ve výši 20 Kč je z toho 
příspěvkem klubu a 10 Kč je určeno pro novinkáře.Odběratelé slovenských 
známek zaplatí ještě o 20 Kč více, tj. 10 Kč novinkáři, 10 Kč na částečnou 
úhradu poštovného. 

Nárůst aktivit klubu potvrzuje současně také růst objemu účetních obratů 
v cílových letech : 
rok obraty pokladny obraty na běžném účtu roční obraty celkem 

 MD D MD D  
1990   2 547   2 390 91 182 70 608 166 727 
1995 55 320 55 104 197 939 166 576 474 939 
2000 59 536 57 253 408 065 343 316 868 170 

 
Roční objemy a hodnoty zůstatků  k 31.12. běžného roku na vybraných 

účtech v cílových letech : 
 

rok objem v Kč 
nákupu 
novinek  

hotovost 
pokladny 

běžný 
účet 

nevyzvednuto 
u novinkáře 

zálohy na 
novinky 

1990   65 773   157 20 574      638 20 200 
1995 150 142   216 31 363   5 227 24 320 
2000 322 010 2 283 64 749 25 959 20 330 
 

Po roce 1994 se nepodařilo podchytit zájem mládeže o filatelii. V klubu 
mládeže bylo ještě organizováno 8 členů, ale aktivních jich byla stěží jen 
polovina. Náborová akce na místních školách nesplnila očekávání a proto na 
výroční členské schůzi 12. 5. 1995 bylo rozhodnuto schůzky KMF v Domě dětí 
a mládeže zrušit a mladým filatelistům umožnit docházet na pravidelné 
výměnné schůzky klubu. Činnost KMF byla obnovena až v říjnu roku 1998 
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s pěti členy. Dům dětí a mládeže požadoval od každého člena roční příspěvek ve 
výši 200 Kč, který pro školní rok 1998/99 z rozhodnutí členské schůze z 14. 2. 
1999 uhradil klub. Od počátku roku 2000 se mladí filatelisté scházeli již v bytě 
vedoucího KMF ing. Jiřího Koukala. 

Z posledních aktivit členů KMF byla účast v Oblastním kole filatelistické 
olympiády, konané dne 22. 5. 1999 v Brně. V této soutěži měli mladí filatelisté 
za úkol vypracovat exponát na téma „Hudba“ a také byli podrobeni zkoušce 
z filatelistického minima. Umístili se na 10. místě. Ještě v roce 2000 byla účast 
našich mladých filatelistů zaznamenána na filatelistické olympiádě při 
zpracování exponátu na téma „T. G. Masaryk“. Na konci roku již v KMF 
zůstává pouze  jeden jeho  člen. 

Klub v létech 1991 – 2000 organizoval nejméně dvakrát ročně, z jara a na 
podzim, velké setkání sběratelů poštovních známek v Domě kultury. 
Organizováním těchto setkání byl pověřen člen klubu Jiří Kazda. Přes veškerá 
jeho úsilí, aby se tato setkání stala významnou filatelistickou akcí potřebné 
úrovně, po celé toto dlouhé období toho nebylo dosaženo. Účast na setkání byla 
vždy malá, přišel jen zlomek členské základny a tak často přišlo více těch, co 
filatelistický materiál nabízeli, než-li skutečných zájemců. Náklady vynaložené 
na setkání byly jen ztěží pokryty z vybraného vstupného a pronájmu stolů. 
Žďárští filatelisté spíše vyhledávali tradiční setkání v Jihlavě nebo v Havlíčkově 
Brodě a také jezdili i do míst vzdálenějších. 

Klub se současně, byť jen okrajově, podílel také na jiných akcích. 
Kupříkladu v souvislosti s 80. výročím vzniku ČSR zapůjčili naši členové J. 
Štěpán a F. Müller Regionálnímu muzeu k vystavení části svých sbírek 
poštovních známek z doby první republiky. Výbor klubu tak jako v minulosti 
organizoval pro své členy několik zájezdů. Zvláště v posledních letech však 
nenašel u členů takový zájem, aby k tomu sjednaný dopravní prostředek byl 
přiměřeně vytížený a to přesto, že cena zájezdu byla spíše symbolická. Mnohdy 
proto nastal problém zájezd kvůli obsazení uskutečnit. V počátku devadesátých 
let byly zájezdy především organizovány na pražskou burzu v Kulturním domě 
barikádníků ve Strašnicích a do Poštovního muzea. Z těch zajímavých to byly 
zájezdy v roce 1997 na Národní výstavu poštovních známek v Benešově, 
Mezinárodní výstavu poštovních známek PRAGA 98 a na Národní výstavu 
v Holešově v roce 1999. Zájezdy byly obvykle spojeny s návštěvou historických 
míst. 

Přednášková činnost v těchto letech nebyla žádná nebo velmi slabá. Pouze 
při výroční členské schůzi 23. 1. 2000 členové mohli vyslechnout zajímavou 
přednášku Doc. Ing. J. Špačka, CSc, na téma „Celiny a přítisky na nich“. 

Ostatní výstavní či jiné filatelistické akce, pořádané v okolí, členové 
navštěvovali individuálně. Bylo tomu tak v případě Celostátní výstavy Mladá 
Jihlava v roce 1997 nebo Celostátní výstava poštovních známek Brno 2000 a 
některých dalších. 
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V prosinci 1996 došlo z rozhodnutí výboru k vydání nultého čísla 
Zpravodaje, určeného pro členy klubu. Od roku 1997 Zpravodaj vychází již 
pravidelně, každé čtvrtletí v rozsahu dvanácti stran formátu A5. Jeho náklad činí 
více jak sto výtisků. Z počátku byl Zpravodaj rozšiřován do okolních klubů, 
nyní jen do některých. V jeho redakční radě pracuje E. Pelikán, ing. J. Koukal a  
J. Štěpán. Vydávání Zpravodaje je velmi náročné, zejména po stránce finanční. 
Vychází však díky Organizační kanceláři s. r. o. ve Žďáře nad Sázavou, která ho 
sponzoruje a zajišťuje jeho tisk. Zpravodaj zachycuje veškeré dění ve 
filatelistickém klubu a přináší četné příspěvky z regionálního poštovnictví. Stal 
se proto nedílnou pomůckou pro jeho členy. 

Na VČS, která se konala dne 14. 2. 1993, byl přijat návrh k organizování 
výstav, na kterých by byli představeni tvůrci československých a českých 
poštovních známek. Tyto akce měly být jednou z forem zvýšení zájmu o 
poštovní známku a filatelii vůbec a k získání příznivců pro tento sběratelský 
obor zejména z řad mládeže. Mimo poštovních známek jednotlivých autorů a 
rytců měla být také vystavena jejich volná tvorba. Výstavy by pak byly konány 
v období významných výročí nebo událostí ve městě. Takovou příležitostí byly 
především „Slavnosti jeřabin“. Pro místo konání výstav byla vybrána výstavní 
síň Staré radnice, která Domem kultury byla klubu bezplatně pro tyto účely 
poskytnuta. Dům kultury se také na organizování výstav přímou pomocí podílel. 

První výstava tohoto druhu se uskutečnila v rámci 600. výročí umučení sv. 
Jana Nepomuckého, jemuž je zasvěcen kostel A. Santiniho na Zelené hoře ve 
Žďáře nad Sázavou ve dnech 4. 5. – 23. 5. 1993 s názvem „Výstava známkové 
tvorby grafika a rytce Josefa Herčíka“. K propagaci výstavy byla využita právě 
vydaná poštovní známka sv. Jana Nepomuckého v rytině J. Herčíka, která spolu 
s první českou poštovní známkou téhož autora byla vylepena na pamětní listy, 
které klub k výstavě vydal spolu s dalšími tisky. S Mistrem Herčíkem byla 
uspořádána beseda spojená s autogramiádou. V doprovodu členů výboru klubu 
si J. Herčík s manželkou prohlédl pamětihodnosti města a Santiniho kostel na 
Zelené hoře. 

Ve dnech 28. 5. – 12. 6. 1994 byla uspořádána v pořadí druhá výstava 
tohoto druhu, tentokrát vyjímečně ve foyeru Městského divadla, na které byla 
představena známková tvorba spolu s četnými litografiemi prof. Josefa Lieslera. 
Dvoudenní přítomnost Mistra Lieslera umožnila četné setkání s místními 
filatelisty, prohlídku města i vzdálenějšího okolí. Součástí návštěvy prof. 
Lieslera byla beseda s autogramiádou a vydání pamětních tisků. Pozornost na 
výstavě vzbudil Lieslerův nepřijatý návrh na první českou poštovní známku, 
který byl až o několik let později vydán jako pamětní tisk České pošty. Klubu jej 
zapůjčilo Poštovní  muzeum v Praze a na této výstavě byl naší veřejnosti 
představen  vůbec poprvé. 

V roce 1995 probíhaly oslavy 90. výročí uvedení do provozu železniční 
tratě Tišnov – Žďár nad Sázavou. K tomuto výročí klub uspořádal výstavu 
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známkové tvorby ak. malíře a rytce Bedřicha Housy. Výstava byla instalována 
ve výstavní síni Staré radnice ve dnech 30. 5. – 25. 6. 1995, opět za přítomnosti 
autora. V průběhu dvoudenního pobytu Mistr Housa absolvoval s členy klubu i 
ostatními zájemci besedu spojenou s autogramiádou. Klub k výstavě vydal 
pamětní list a další tisky – dopisnice s přítisky, přepravené na trati Tišnov – 
Žďár historickým vlakem, který oslavy doprovázel. 

160. výročí pošty ve Žďáře nad Sázavou bylo připomenuto výstavou 
„Umění a poštovní známka v rytině Miloše Ondráčka“. Výstava byla  
instalovaná také ve výstavní síni Staré radnice a Ondráčkovy rytiny tam bylo 
možno shlédnout ve dnech 30. 7. – 11. 8. 1996. Výstavu doprovázela malá 
expozice ve foyeru Staré radnice, ve které představil svůj exponát z celistvostí 
z počátků Žďárské pošty ing. Miroslav Sirsch. Jeden z panelů připravila také 
žďárská pošta. Výstavy se zúčastnil i její protagonista, rytec Miloš Ondráček , se 
kterým klub uspořádal rovněž besedu s autogramiádou.  

Ke 160. výročí pošty ve Žďáře nad Sázavou klub inicioval u žďárské pošty 
používání příležitostného poštovního razítka, jehož grafický návrh připravil člen 
klubu Emil Pelikán. Toto razítko následně získalo prvenství s nejvyšším počtem 
hlasů v anketě časopisu Poštovní kurýr o nejkrásnější příležitostné razítko roku. 
Ve spolupráci s Českou poštou ve Žďáře byly také vydány dvě pohlednice. 
První, podle předlohy historické litografie jako její novotisk, druhou, obdobnou, 
ze současného Žďáru. Ve spolupráci s Regionálním muzeem, historikem Ivo 
Filkou byla klubem vydána publikace s názvem „Historie poštovnictví na 
Žďársku“. Poprvé tak byla uceleně zpracována historie žďárské pošty i 
některých dalších v okolí. Na výstavu Miloše Ondráčka navazovala ještě 
výstava pohlednic Žďáru a okolí. Výstava ve svém celku vykazovala nejvyšší 
návštěvnost. 

V pořadí již pátá výstava na Staré radnici ve Žďáře nad Sázavou byla 
uspořádána ve dnech 20. –28. 9. 1997 pod názvem „Výstava známkové tvorby a 
užité grafiky Vladimíra a Pavla Kováříkových“. Výstava se konala v době oslav 
390. výročí povýšení Žďáru na Město. Z podnětu klubu Městský úřad zajistil 
pro tuto událost příležitostné poštovní razítko, jehož grafický návrh zpracoval 
Emil Pelikán. Slavnostní vernisáže výstavy byl přítomen také ing. Ladislav 
Dvořáček, býv. předseda SČSF, SČF a Světové filatelistické federace (FIP). 
Dvoudenní pobyt Vladimíra a Pavla Kováříkových a ing. Ladislava Dvořáčka 
vytvořil dostatečný prostor pro četná setkání s členy klubu i ostatních zájemců o 
tvorbu Kováříkových. Člen klubu, ing. Jiří Koukal, současně připravil vlastní 
exponát, zaměřený ke 100. výročí narození rytce Jindry Schmidta s názvem 
„Jindra Schmidt – rytec Maxe Švabinského“. Vystaveny byly práce Maxe 
Švabinského, na nichž se Jindra Schmidt rytecky spolupodílel. Klub k tomuto 
výročí vydal vlastní publikaci se vzpomínkami na setkání s Jindrou Schmidtem 
v roce 1981 ve Žďáře nad Sázavou. Na závěr výstavy dne 28.9. 1997 přijela na 
pozvání klubu dcera Maxe Švabinského – Zuzana Švabinská. Na besedě s ní, 
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v přítomnosti dr. Miloše Hauptmana, se hovořilo nejen o Švabinského 
„Motýlech“, ale také o jejím životě i spolupráci malíře Švabinského s rytcem 
Schmidtem. 

Na podzim roku 1998 probíhaly oslavy 100. výročí železniční tratě 
Havlíčkův Brod – Žďár nad Sázavou. Klub se v předstihu na tyto oslavy 
připravoval a byl proto ve stálém spojení s Tišnovským železničním spolkem, 
který byl garantem oslav a připravoval četné jízdy historických vlaků na této 
trati. Se záměrem zřízení vlakové pošty pořídil klub na vlastní nemalé náklady 
ruční příležitostné poštovní razítko, jehož grafický návrh zpracoval člen klubu 
Emil Pelikán. ( V anketě o nejkrásnější příležitostné razítko roku získalo 3. 
místo). Ve spolupráci se Žďárskou poštou byla klubem zajištěna také vůbec 
první příležitostná R – nálepka. Součástí oslav bylo uspořádání výstavy „Jiří 
Bouda – poštovní známka a grafika“. Vystavit díla Jiřího Boudy v době oslav 
nebylo náhodné, jeho litografie i četné poštovní známky z jeho dílny jsou se 
železnicí úzce spojeny. Výstava byla instalována opět ve výstavní síni Staré 
radnice ve dnech 20. 9. – 4. 10. 1998. Vystavené exponáty Jiřího Boudy byly 
navíc doplněné vlastním exponátem ing. Jiřího Koukala, který předvedl 
ucelenou sbírku poštovních známek nejen od Jiřího Boudy, ale i jeho otce Cyrila 
Boudy a spřízněné  Anny Suchardové-Podzemné a také její dcery Radany 
Hamsíkové. Ve foyeru Staré radnice člen klubu ing. Miroslav Sirsch vystavil 
zajímavé celistvosti, které byly v minulosti přepravené na oslavované trati. I 
když posléze Tišnovský železniční spolek od jízd historických vlaků z důvodu 
finančních odstoupil, podařilo se alespoň s pomocí člena klubu ing. Wolfganga 
Macourka uskutečnit jízdy historickým vlakem v úseku staré, pro veřejnost 
nepoužívané trati mezi Sázavou a Přibyslaví, které technicky zabezpečil téměř 
na poslední chvíli Klub přátel kolejových vozidel z Brna. Nečekaná návštěvnost 
akce, kolem 1000 osob, neumožnila ve vlaku instalovat poštu. Ta pracovala 
v objektu areálu SaZ Sázava (bývalý objekt železničního vojska) a těšila se 
značnému zájmu.  Klubem vydané tisky pro tuto akci byly zcela vyprodány. 

Při této příležitosti klub vydal brožuru s údaji, dokumentujícími  vznik tratě 
Havlíčkův Brod – Žďár n. Sázavou od historika Ivo Filky. Podstatnou částí 
vydané brožury je také studie  Františka Žampacha pod názvem „Po stopách 
žďárských poštovních souvislostí“, pojednávající především o poštovnictví ve 
Žďáře a okolí i vlakových poštách na trati mezi Brnem a Havlíčkovým Brodem. 
Studie je doplněna výřezy z map i zobrazením otisků razítek vlakových pošt. 
Tuto obsáhlou studii obětavě zpracoval František Žampach na žádost klubu. 
Také on spolu s Jiřím Boudou byl účastníkem oslav i předcházející vernisáže 
výstavy. 

Ve dnech 14. 9. – 3. 10. 1999 byla klubem uspořádána výstava s názvem 
„Alfred Fuchs a jeho tvorba“. Exponáty pro tuto výstavu ak. mal. Alfred Fuchs 
připravil s obrovskou pečlivostí. Byly na ní k shlédnutí ukázky nejen z jeho 
volné tvorby, ale četné návrhy, včetně těch nepřijatých poštovních známek a 
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příležitostných razítek, tiskové zkoušky a řada dalších zajímavostí, které si Mistr  
dokonce sám vypůjčil z Poštovního muzea. Pro opakované úrazy, které utrpěl 
v době jeho prací na exponátu, se vernisáže nemohl osobně zúčastnit, a tak ji 
navštívil až v jejím průběhu. S ohledem na kvalitu materiálu vystaveného 
exponátu a jeho celkové zpracování byla právě tato výstava hodnocena jako 
vůbec nejlepší z dosud uspřádaných. Součástí výstavy byla tzv. malá expozice 
s názvem „Dřevěné mosty na Bystřicku“, instalovaná ve foyeru Staré radnice. 
Tradičně ji připravil ing. Jiří Koukal z materiálu, které soustředil v souvislosti 
s vydáním brožury „Dřevěný most v Černvíru a mosty v jeho okolí“ ke křtu 
stejnojmenné poštovní známky autora prof. E. Ranného a rytce V Fajta 
v červenci roku 1999. Vystaveny byly také návrhy na tuto známku a FDC. 

Na vernisáži Fuchsovy výstavy byl ak. mal. prof. Emanuel Ranný, autor 
poštovní známky Dřevěný most v Černvíru hostem a při této příležitosti byl 
slavnostně přijat v obřadní síni Staré radnice starostou města Mgr. J. Brychtou. 
Malá expozice byla vystavena v Základní škole v Nedvědici a projevilo o ni 
zájem i tišnovské muzeum. 

V rámci 30. výročí vzniku CHKO Žďárské vrchy bylo rozhodnuto o 
uspořádání výstavy ilustrační a známkové tvorby ak. mal. Jaromíra Knotka a 
jeho manželky, grafičky Libuše Knotkové. Výstava probíhala ve dnech 15.10. – 
5.11. 2000 již tradičně ve výstavní síni Staré radnice. Současně byly také 
vystaveny práce již nežijícího významného grafika a rytce Ladislava Jirky, otce 
Libuše Knotkové. Do akce se iniciativně zapojila Asociace profesionálních 
myslivců ČR, která se zasloužila o vydání poštovních známek s náměty 
myslivosti – Myslivost v ročních obdobích, které byly z dílny manželů 
Knotkových a rytce Martina Srba. Vernisáž výstavy měla vskutku slavnostní 
charakter. Mimo manželů Knotkových a rytce Martina Srba se slavnostního 
zahájení zúčastnili vedoucí představitelé města – starosta mgr. J. Brychta, 
místostarostka ing. D. Zvěřinová a vedoucí odboru kultury ing. P. Krábek. Při 
slavnostním aktu přednosta okresního úřadu ing. Bc. J. Teplý spolu s jednatelem 
Asociace P. Křížem, za asistence myslivců – sokolníků s ochočenými dravci, 
pokřtili právě vydané poštovní známky. SČF zastoupil člen předsednictva ing. 
Z. Fritz. K výstavě klub vydal přítiskové dopisnice a pamětní listy. Součástí 
zahájení výstavy byla rovněž autogramiáda autorů poštovních známek. Manželé 
Knotkovi pobývali ve Žďáře nad Sázavou po dva dny, prohlédli si 
pamětihodnosti města a jeho okolí. 

Výčet uspořádaných akcí v letech 1993 – 2000 by nebyl úplný, kdyby 
nebyly vzpomenuty ještě další, neméně významné. 

K 50. výročí UNESCO byla vydána osmikorunová poštovní známka 
s motivem Santiniho poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve 
Žďáře nad Sázavou, který nedlouho předtím byl zapsán do Seznamu světově 
chráněných památek. Autorkou poštovní známky byla ak. mal. Eva Hašková a 
rytcem Martin Srb. Náš klub na počest vydané poštovní známky uskutečnil 29. 
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6. 1996 snad poprvé v historii české filatelie, za přítomnosti obou tvůrců její 
křest. Ten probíhal za podpory Okresního úřadu ve Žďáře nad Sázavou a 
Společnosti Cisterciana Sarensis v historických prostorách Conventu žďárského 
kláštera. Akt křtu vykonal přednosta Okresního úřadu ing. Bc. J. Teplý, kterému 
přihlíželi předseda SČF ing. L. Brendl, dr. V. Francková z Generálního 
ředitelství České pošty s. p., ředitel Obvodu pošty Žďár n. Sázavou ing. I. Šikula 
a řada dalších osobností včetně rytce V. Fajta. Klub vydal při této příležitosti 
pamětní list s předmětnou poštovní známkou a podpisy autorů. 

Druhý, neméně slavnostní křest poštovní známky byl s motivem Dřevěný 
most v Černvíru hodnoty 11 Kč. Probíhal 3.7.1999 přímo u tohoto historického 
mostu z roku 1718 v obci Černvír u Nedvědice. Autorem oslavované poštovní 
známky je ak. mal. prof. Emanuel Ranný, který pobývá a tvoří v nedaleké obci 
Štěpánovicích a jejím rytcem grafik Václav Fajt. Před více jak třemi sty 
účastníky byla poštovní známka pokřtěna vodou z řeky Svratky přednostou 
Okresního úřadu ve Žďáře n. Sázavou ing. Bc. J. Teplým, který nad akcí, na 
které se též podílely obecní úřady v Černvíru a v Nedvědici, převzal záštitu. 
V čekárně autobusové zastávky byla zřízena improvizovaná poštovní přepážka 
pošty Nedvědice a před ní, nedaleko mostu, podepisoval klubem vydané 
pamětní listy ak. mal. prof. Ranný. Rytec Václav Fajt svoji účast jen několik 
málo dní před konáním akce odmítl. SČF zastupovali členové předsednictva ing. 
F. Zimmermann a ing. Z. Fritz. Přítomní byli starostové obcí Černvíru J. Dufek 
a Nedvědice A. Priessnitz. Žďárský okresní úřad ještě zastupovali ing. J. Dvořák 
a ing. I. Chalupa. Účastníkům vyhrávala kapela z Ústavu soc. péče pro 
postiženou mládež z Křižanova. Slavnostní křest byl zakončen  v hradní 
restauraci na Pernštejně. 

Setkání s Děvčátkem z poštovní známky B. Heinze z emise „Dětem“ z roku 
1938, vyobrazené v náručí prezidenta T. G. Masaryka při jeho návštěvě 
17.6.1928 ve Městě Žďáře, bylo další aktivitou klubu. Tím děvčátkem byla Eva 
Neugebauerová provdaná Haňková, od roku 1951 žijící v USA. K prvnímu 
setkání s ní, které klub uspořádal, došlo 26.9.1993 v obřadní síni Staré radnice. 
Tam byla přijata starostou města mgr. O. Žurkem. Tehdejší setkání mělo 
slavnostní charakter a místní tisk z něj přinesl řadu reportáží. K dalšímu, 
neformálnímu setkání byla příležitost ještě v roce 1995, kdy E. Haňková kráce 
pobývala ve Žďáře nad Sázavou. 

V době, kdy Eva Haňková slavila svoje 75. narozeniny, uspořádal klub 
spolu se starostou města mgr. J. Brychtou 21.5. 2000 druhé slavnostní setkání na 
Staré radnici. Zúčastnilo se ho více jak dvěstě občanů a hostů. Mezi nimi byli 
poslanci parlamentu M. Němcová a K. Černý, exministr A. Peltrám s chotí a 
proto, že byla v lednu 2000 v rámci edice „Tradice známkové tvorby“, vydána 
poštovní známka s námětem jako v roce 1938, na které se rytecky podílel ak. 
mal. B. Housa, byl tam přítomen i on ještě s rytcem, který se podílel na o něco 
později vydaném aršíku ke 150. výročí T.G. Masaryka, M.Ondráčkem. SČF 
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zastupoval ing. V. Vaníček, člen předsednictva. Po projevu starosty města a 
dalších osobností byla uspořádaná s oběma rytci a E. Haňkovou autogramiáda. 

Klub ve vstupní hale Staré radnice instaloval výstavku celistvostí s nově 
vydanou poštovní známkou včetně dobových fotografií z návštěvy T.G. 
Masaryka ve Městě Žďáře. Klub k setkání vydal pamětní list a ještě další tisky, 
připomínající toto setkání. O významu této akce ve městě svědčila pozornost 
četných novinářů, fotografů a televizních štábů. 

V této souvislosti je namístě připomenout vydanou publikaci „Kdo je 
děvčátko z poštovní známky“ jejímž autorem je K. Černý, poslanec parlamentu 
ČR a člen klubu. Publikace v šestnáctistránkovém provedení, s barevnými i 
černobílými ilustrativními fotografiemi, pojednává o životě E. Haňkové a o 
vzniku poštovní známky z roku 1938. 

Činnost klubu, spočívající v organizování těchto aktivit, byla oceněna nejen 
Čestným uznáním FEPa, které se dostalo klubu jako vůbec prvnímu v Evropě (v 
minulosti bylo toto ocenění uděleno pouze  Slovinskému filatelistickému svazu), 
ale také se kladně promítla v celkovém hodnocení činnosti klubu orgány Svazu 
za období let 1996 – 2000 na 2. valné hromadě SČF v Hradci Králové dne 2. 12. 
2000. 
 

 

VI. Klub na prahu nového století 
 

období let 2001 – 2002 
 

Druhá valná hromada SČF, která se konala v závěru roku 2000 v Hradci 
Králové, přijala novelizované Stanovy a Organizační řád SČF. Za předsedu 
Svazu byl znovu zvolen ing. Lumír Brendl, voleno bylo 24 členné předsednictvo 
a tříčlenná revizní komise. Valná hromada, na kterou za žďárský filatelistický 
klub byli delegování Emil Pelikán a ing. Jiří Koukal, schválila na příští pětileté 
období zaměření Svazu pro jednotlivé oblasti činnosti. 

Z tohoto rámcového zaměření bylo vycházeno při sestavování plánu aktivit 
klubu pro příští dvouleté období, který byl následně předložen k jednání valné 
hromady klubu dne 11. února 2001. Přesto, že tohoto důležitého jednání se 
zúčastnilo jen 56 členů (47,6%), byly všechny úkoly i přes svoji náročnost 
přijaty, neboť jejich převážná měla být uskutečněna v jubilejním roce 50. výročí 
založení žďárského filatelistického klubu. Na valné hromadě se rozhodlo 
uspořádat ještě další akci, zaměřené k propagaci filatelie v době konání Závodu 
míru, v souvislosti s 750. výročím založení žďárského kláštera, 100. výročí 
pošty ve Žďáře n. S. 2 a také v pokračování výstav významných umělců z řad 
tvůrců poštovních známek. 
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Na valné hromadě, i přes konstatování celé řady dosažených úspěchů 
v klubové činnosti v minulém období, byly připomenuty také některé závažné 
problémy. Ty vyvstaly na úseku rozvoje filatelie mezi mládeží a v dodržování 
stanov některými členy klubu, souvisejícími s nepravidelným odběrem novinek 
poštovních známek. 

KMF přestal prakticky pracovat. Měl pouze dva členy, z nichž jeden byl 
navíc místem bydliště i školy mimo Žďár n.S. Žádná akce, která byla zaměřena 
směrem k mládeži, nepřinesla požadovaný posun k rozšíření a zkvalitnění 
členské základny mládežnického klubu. O filatelii mezi mládeží ve městě není 
zájem a právě z těchto důvodů stagnuje také současná členská základna klubu 
dospělých. Ačkoliv k 31.12.2001  vykazuje 115 členů, tak se z nich většina do 
klubové činnosti nezapojuje a je pouhými odběrateli poštovních známek. Je to 
jev obecný, který se projevuje napříč členskou základnou celého Svazu. Jestliže 
SČF ještě v roce 1995 evidoval 25 952 členů, tak na konci roku 2001 již jen 17 
849. Za pouhých pět let poklesla členská základna svazu o více jak 30%. 
Členská základna přirozeně  stárne a nepodaří-li se včas podchytit zájem o 
filatelii u mládeže, je existence organizováné filatelie vážně ohrožena. Dopad na 
klesající zájem o filatelii má zřejmě i současná emisní politika České pošty. Při 
každoročním stálém zvyšování nominále poštovních známek, jako důsledku 
navyšování úhrad za poštovní služby a vydávání kombinovaných emisí známek 
v různých soutiscích, odrazuje některé sběratele také z finančních důvodů.  

Tím se alespoň z části dotýkáme i druhého problému – členské nekázni 
v nepravidelném odběru poštovních známek některými jednotlivci. Na valné 
hromadě bylo proto výboru uloženo, aby učinil radikálnější opatření vůči těm, 
kteří soustavně porušují stanovy, včetně jejich vyloučení z klubu na konci roku 
2001. Neodebrané novinky na počátku roku totiž představovaly částku kolem 26 
tisíc Kč a ta podstatně převyšuje složené zálohy všech členů na novinky. 

Od počátku roku 2002 dochází ke zvýšení členského příspěvku. Ten nyní 
činí 130 Kč ročně a je v celé výši odváděn svazu. Jeho zvýšení je odůvodněno 
právě snížením členské základny a tím i snížením příjmů Svazu z členských 
příspěvků. Náklady na činnost Svazu se naopak každoročně zvyšují. Náklady na 
činnost se zvyšují také klubu, který po členu vyžaduje částku, po několik let 
nezvýšenou, ve výši jen 20 Kč. Další částka ve výši 10 Kč je navíc ještě 
požadovaná jako manipulační poplatek novinkáři, případně je ještě zvýšená o 20 
Kč za odběr slovenských poštovních známek, dodávaných Slovfilou, která za 
jejich dodání účtuje poštovné. Přes vzrůstající náklady na činnost klubu byla 
jeho ekonomická situace hodnocena více jak dobrá. Jedním z rozhodujících 
výnosů klubu je rabat z odebraných novinek od České pošty, který činí kolem 14 
tisíc Kč ročně. 

Valná hromada zvolila staronový výbor: Emila Pelikána předsedou klubu, 
ing. Jiřího Koukala místopředsedou, pověřeného vedením KMF, Jaroslava 
Štěpána tajemníkem, Ludvíka Filipí hospodářem a dále členy výboru: Jaroslava 
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Dvořáka, pověřeného novinkovou službou, Josefa Dubu, pověřeného 
kolováním, Václava Škábu, pověřeného vedením knihovny a ing. Wolfganga 
Macourka. Nově do výboru klubu byli zvoleni: Václav Šubrt (1956), mgr. 
Jaroslav Ptáček (1937) a ing. Stanislav Nenadál (1952). Za členy revizní komise 
byli znovu zvoleni: Luboš Černý a ing. Zdeněk Formánek. Ing. Stanislav 
Nenadál i přes své zvolení odmítl se na práci ve výboru podílet. Výborové 
schůze se od počátku roku 2001 pravidelně konali v salonku hotelu Labuť. 

Ani v roce 2001 nebyl klub ušetřen ztrátou svého člena. Dne 14.9. zemřel 
po dlouhé a těžké nemoci Jiří Lisa. Členem výboru klubu byl nepřetržitě v letech 
1971 – 2001, z toho v období let 1974 – 1998 stál v jeho čele. 

O mnoho dříve, než došlo ke svolání valné hromady klubu, byl výborem 
akceptován požadavek SČF z konce minulého roku k uspořádání společné 
výstavy laureátů prestižní soutěže Grand PRIX WIPA 2000 rytců Bedřicha 
Housy a Fero Horniaka. Ti se v soutěži o nejkrásnější známku světa za rok 1998 
umístili na 2. a 3. místě. Bedřich Housa za rytecký přepis „Přadleny“ od J. 
Navrátila a Fero Horniak za rytecký přepis olejomalby M. Benky „Krajina 
z Terchovej.“ 

Klub tuto česko-slovenskou výstavu s názvem „Bedřich Housa a Fero 
Horniak – rytiny poštovních známek“ instaloval na Staré radnici ukázkami 
z tvorby obou protagonistů na téměř 40 výstavních plochách v poměrně krátkém 
čase tak, že již 13. ledna 2001 mohla být zahájena slavnostní vernisáží. Té se 
mimo obou laureátů zúčastnila celá řada významných hostů. Zastoupena byla 
Česká i Slovenská pošta, ředitelem DOS ing. Karlem Pavlíkem, ředitelkou 
POSTIFILY ing. Alenou Ryškovou a ředitelem odštěpného závodu ČP s.p. Jižní 
Morava ing. Miroslavem Otáhalem. Slovenská strana byla zastoupena tajemnicí  
známkové tvorby mgr. Antonií Paulinyovou a PhDr. Zlaticí Magálovou 
z ministerstva pošt a telekomunikací SR. Pozvání také přijal ředitel slovenského 
Poštovního muzea v Banské Bystrici PHDr. Stefan Kollár. Filatelistické svazové 
orgány byly zastoupeny členem předsednictva SČF ing. Zdeňkem Fritzem a 
místopředsedy ZSF ing. Jozefem Tekelem a Miroslavem Ňaršíkem. Součástí 
vernisáže bylo přijetí obou umělců v obřadní síni Staré radnice starostou města 
mgr. Jaromírem Brychtou za přítomnosti přednosty Okresního úřadu ing.Bc. 
Jana Teplého a jejich zapsání se do pamětní knihy města. Bedřich Housa spolu 
s Fero Horniakem obdrželi čestná ocenění SČF a filatelistický klub oběma 
předal upomínkové dary. Slavnostní akt byl zakončen autogramiádou a posléze 
společnou večeří v Radniční restauraci. Ukončení výstavy 28. ledna bylo také 
slavnostní. Na její závěr přijel rytec Fero Horniak spolu s Miroslavem Ňaršíkem 
a zástupcem nitranského klubu Paedr. Jozefem Gálem. Při této příležitosti 
navštívili nedělní výměnou schůzku v restauraci Táferna a prohlédli si některé 
pamětihodnosti města. Setkání bylo využito k navázání přátelské partnerské 
spolupráce mezi žďárským klubem a klubem filatelistů 52-51 Plastika v Nitře. 
Ta byla ještě v průběhu roku dále rozvíjena. Klub k výstavě vydal dvě přítiskové 
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dopisnice a dva pamětní listy. Dopisnice s přítiskem k výstavě vydala 
prostřednictvím Postfily také Česká pošta. Průběh výstavy byl komentován 
nejen v tisku ale i v Českém rozhlase. Obsáhlé pojednání o průběhu výstavy 
bylo zveřejněno v odborném časopisu pro filatelii Merkur-Revue č. 2/2001  ing. 
Zdeňkem Fritzem pod názvem „Na počest úspěchu GRAND PRIX WIPA 2000 
– významná česko-slovenská výstava ve Žďáru nad Sázavou.“ 

Ak.mal. prof. Emanuel Ranný, který byl jedním z účastníků slavnostní 
vernisáže, se o výstavě vyjádřil slovy „… vynikající instalace výstavy, dokonalá 
příprava a průběh celé oslavy, prozářené přátelskou srdečností. Nikde jsem nic 
tak krásného nezažil…“ 

Výstava, kterou shlédlo přes 500 návštěvníků, si vyžádala celkové náklady 
ve výši 36 743 Kč. SČF ji dotoval částkou 4 000 Kč a na úhradě části nákladů ve 
výši přes 6 000 Kč se podíleli sponzorské organizace. Převážně však byla 
financována pořádajícím klubem. 

Druhou a poslední akcí roku 2001 bylo vystavení exponátu Ivana Vápenky 
z Prahy pod názvem „Půl století v mírovém pelotonu“ na celkem deseti 
plochách ve foyeru Staré radnice ve dnech 15. – 16. května. Exponát, který 
v minulosti získal na významných výstavách řadu vysokých ocenění, byl 
žďárské veřejnosti představen zejména proto, že město Žďár nad Sázavou se 
poprvé v historii stalo etapovým městem 54. ročníku Závodu míru. Filatelistický 
klub s podporou Rady města Žďáru nad Sázavou obstaral ruční příležitostné 
poštovní razítko a vydal dopisnici s přítiskem. O vystavený exponát i razítko 
tam používané byl nevšední zájem.Vystavený exponát se zájmem shlédli 
organizační ředitelé závodu Pavel Doležel, Tadeus Mytnik z Polska a Jorg 
Strenger z Německa. O svých dojmech z výstavky napsala obsáhlou reportáž, 
doplněnou četnými fotografiemi, redaktorka Kazi Jůzlová pro časopis Poštovní 
kurýr č. 6/2001. 

Obdobně mělo být filatelistickým exponátem připomenuto 50. výročí 
zahájení provozu ve Žďárských strojírnách a slévárnách v srpnu 2001. Proto, že 
nebyla dosažena vzájemná vstřícnost mezi organizátory oslav a filatelistickým 
klubem, bylo od akce upuštěno. 

Zástupci výboru klubu se v průběhu roku 2001 zúčastnili partnerského 
setkání se slovenským klubem filatelistů 52 – 51 Plastika Nitra. Poprvé 25. 
května v Piešťanech při zahájení výstavy „Fero Horniak – výběr z tvorby“ 
spojené s prezentací poštovní známky Piešťany s motivem Napoleonských 
kúpelí v rytině Fero Horniaka. Druhá, dvoudenní návštěva, se uskutečnila 9. 
června v Nitře v souvislosti s vyhlášením výsledků 8. ročníku veřejné ankety 
„Nejkrásnější slovenská poštovní známka roku 2001.“ Slavnostní akce probíhala 
v Kostolanech pod Tríbečom. Obě tyto přátelské návštěvy byly využity 
k výměně zkušeností z klubové práce. 

Výbor klubu v průběhu roku 2001 opět organizoval velká setkání sběratelů. 
Ta probíhala v Kulturním domě ve dnech 14. dubna a 6. října. I přes dostatečnou 
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informovanost a propagaci akci se nepodařilo, tak jako v minulých letech, 
zabezpečit požadovanou účast. Pouze jen čtvrtina členské základny využívá 
možnosti si tímto způsobem doplnit svoje sbírky. 

Trvajícím jevem posledních let je nezájem členů o pořádané filatelistické 
akce. Proto na ně nebyly  organizovány zájezdy. Pouze individuálně někteří 
navštívili v roce 2000 a 2001výstavy v  Poštovním muzeu nebo veletrh Sběratel 
v Praze. 

Zástupci klubu vedli v průběhu roku 2001 několik jednání na generálním 
ředitelství České pošty i s ředitelstvím Obvodu Jihlava a vedením Poštovního 
muzea. Předmětem těchto jednání bylo zapůjčení některých exponátů muzea pro 
připravované výstavy či získání podkladových materiálů pro připravenou 
publikaci K. Černého o poštovních známkách s náměty z Vysočiny. Výsledky 
jednání byly úspěšné jen z části. Nepodařilo se kupř. zajistit černotisk pro tuto 
publikaci a vstřícné nebylo ani zapůjčení některého materiálu. Z těchto důvodů a 
některých dalších příčin se nepodařilo K. Černému publikaci v uvažované době 
vydat. Stále nedořešenou otázkou zůstává zřízení filatelistické přepážky na 
hlavní žďárské poště, obstarání novějších výstavních rámů od SČF a některé 
další problémy. Úspěšnost dosud uspořádaných akcí byla závislá na dobrém 
hospodaření klubu a finančního zajištění ze strany sponzorských organizací a 
poskytnutého grantu Městským úřadem. 

Koncem roku 2001 bylo završeno pětileté období vydávání klubového 
Zpravodaje jeho v pořadí dvacátým číslem. Zpravodaj nadále vycházel 
v rozsahu 12 stran jednou za čtvrtletí. Byl také přihlášen do třídy filatelistické 
literatury na republikovou filatelistickou výstavu s mezinárodní účastí 
ŽILINFILA 2001, která probíhala ve dnech 5. – 14. října v Považské galerii 
umění v Žilině. Výstavná jury udělila klubovému Zpravodaji bronzovou 
medaili. 

 
10. března 2002 se členové žďárského filatelistického klubu scházejí na své 

slavnostní výroční schůzi. Od založení klubu právě uplynulo padesát let……… 
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V části nákladu  - 150 ks – je součástí publikace číslovaná celina COB 1 A s 

přítiskem 
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