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Dům kultury bude ve dnech 2. – 5. 
června dějištěm 2.  Česko-Sloven-
ské   fi latelistické výstavy.

Účast na slavnostní vernisáži ve 
čtvrtek 2.  června  od 16 hodin při-
slíbili premiéři obou zemí. 

 Lenka Kopčáková

Nad výstavou převzal záštitu pre-
miér Bohuslav Sobotka a hejtman Kra-
je Vysočina Jiří Běhounek. Město Žďár 
n. S. výstavu podpořilo sumou 70 tisíc 
Kč z Fondu města.

Česko-Slovenská  fi latelistická výsta-
va je dobrou příležitostí k připomenu-
tí  180. výročí založení poštovního úřa-
du (dříve poštovní sběrny) ve Žďáře 
nad Sázavou  (1. 8. 1836) a  130 let  od 
zavedení R-nálepky na  doporučené 
dopisy v českých zemích (1. 10. 1886).

Čeští a slovenští fi latelisté, kte-
ří budují své sbírky a exponáty, zde 
dostanou šanci se  kvalifi kovat pro svě-
tovou výstavu  v Praze v roce 2018.   

Ve dnech  3. a 4.  června bude výsta-
va otevřena od 9 do 18 hod. a v ne 5. 
června  od 9 do 13 hodin.

Jak vysvětluje zástupce žďárského 
klubu fi latelistů  Emil Pelikán,  zdejší 
klub má historii od roku 1953 a býval 
početnou organizací, zájem o fi late-
lii však postupně  upadá. „Kdysi jsme  
mívali v organizaci až 80 mladých fi late-
listů, pro něž je fi latelie zdrojem poučení, 
zejména v zeměpisném oboru,“ říká Emil  
Pelikán a pokračuje: „Náš klub získal 
v roce 2000 jako první v ČR a druhý v 
Evropě čestné uznání FEPA. Snažíme 
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Žďár bude hostit fi latelistickou výstavu 

se propagovat fi latelii v širším měřítku.  
Poslední velkou akcí byla Národní výsta-
va poštovních známek  ve Žďáře  roku 
2004 ,“ připomíná. Klub pořádá i míst-
ní výstavy autorů poštovních známek, 
akademických malířů a rytců, podílejí-
cích se na poštovní tvorbě. 

„Renomé ČR a našich poštovních zná-
mek  je ve světě  velké, stejně jako zájem 
o sbírání českých a slovenských známek.  
Obojí se tisknou v Poštovní tiskárně cenin  
v Praze,  mají vysokou úroveň a získa-
ly celou řadu světových ocenění,“ uvádí 
nadšenec. 

Nápad uspořádat 2.  Česko-Slo-
venskou  výstavu vznikl v roce 2013 

O víkendu 14. a 15. května se ve 
sportovní hale, přímo v sousedství 
pouťových atrakcí, konalo Mistrov-
ství ČR mladších a starších kadetek v 
moderní gymnastice. 

Dívky ladně cvičily s míči, kuželi, švi-
hadly, lentami či obručemi. Na ochoze 
jejich výkonům přihlíželi a tleskali divá-
ci. Přísná porota bodovala provedení 
povinných cviků i celkový dojem sesta-
vy. V nápaditých dresech to dívkám vel-
mi slušelo, cvičily jak na klasicou hud-
bu, tak i na latinsko-americké rytmy. 

Jak informuje trenérka Martina Krá-
líčková, v mladší kategorii soutěžilo 52 
dívek ve věku 11 a 12 let, ve starší kate-
gorii 39 dívek ve věku 13 – 15 let.

Soutěž pořádal oddíl moderní gym-
nastiky TJ Ždár nad Sázavou za podpo-
ry Kraje Vysočina a města Žďáru n. S. 

Domácí gymnastky si vedly takto: 
Petra Suchá v kategorii kadetky mlad-
ší získala senzační 3. místo ve víceboji 
a 2. místo v sestavě s obručí, Barbo-
ra Boučková postoupila do 16člené-
ho fi nále a obsadila 11. místo, Simona 
Topinková 21. místo, Kristýna Sei-
dlerová 31. místo a Aneta Slavíčko-
vá 39. místo z 52 členého startovního 
pole.

Lucie Štursová v kategorii kadetky 
starší obsadila nepopulární nepostu-
pové 17. místo z 39členého startovní-
ho pole. -lko-

ZATÍMCO startující gymnastka již byla na soutěžním koberci, ostatní dívky se v 
zázemí rozcvičovaly a ještě vyslechly poslední rady trenérek... 

 Ilustrační foto: Lenka Kopčáková

Mistrovství v gymnastice

při prvním ročníku výstavy v Nitře s 
názvem NITRA FILA.

K letošní  žďárské výstavě vydalo 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR  
poštovní známku s vyobrazením stát-
ních znaků obou zemí.  Má hodno-
tu 13 Kč, při nalepení na dopis ji však 
musíme  doplnit ještě tříkorunovou 
známkou do 16 Kč, ceny za doručení 
dopisu.

Byly vydány i známkové kupónky 
s vyobrazením  žďárského Havlíčko-
va náměstí a  hradu Nitra. Oba kluby 
tak dávají najevo svoji  dlouholetou 
družební spolupráci.

Ke známkovému sešitku vyšla i obál-
ka prvního dne, seženeme ji jen na 
poštách s fi latelistickou přepážkou. Ta 
však není ve Žďáře, byť o ni fi latelisté 
usilují, ale nejblíže až v Brně a Jihlavě. 

Obálka platí asi měsíc, již je orazítko-
vána.  Autorem návrhu známky i pří-
ležitostného razítka je ak. malíř  Pavel 
Sivko. Spolu s asi deseti českými i slo-
venskými autory poštovních známek 
se zúčastní svých autogramiád.

Součástí akce v DK bude i burza 
poštovních známek, Česká pošta také 
příležitostně umožní návštěvníkům 
pořízení si tzv. vlastní známky. „Na 
kupónkách  otiskne  známku  s fotografi e-
mi, které si lidé dodají. Známka je běžně 
použitelná při korespondenci.  Dle zkuše-
ností o toto bývá velký zájem, nejčastěji 
lidé chtějí fotky dětí a oblíbených zvířat,“ 
uvádí Emil Pelikán.Vstup na výstavu 
bude zdarma s cílem  přilákat zejména 
mládež. Měla by oživi řady žďárských 
fi latelistů. 

Významné  poštovní 
známky pro Žďár

V roce 1938  poprvé vyšla proslulá 
známka, na níž prezident T. G. Masa-
ryk drží v náručí tříletou Evičku 
Neugebauerovou v kyjovském kro-
ji. Známka znovu vyšla v roce 2000 
v ryteckém přepisu Bedřicha Hausy. 

V 50. letech 20. stol. byla vydána 
známka s vyobrazením válcovací sto-
lice Žďasu.

K 10. výročí zapsání Zelené hory 
do UNESCO vyšla v roce  2004  
známka ak. malířky Evy Haškové a 
rytce Martina Srba s vyobrazením 
kostela sv. Jana Nepomuckého.

K 30. výročí založení CHKO Žďár-
ské vrchy v roce 2010 vyšla poštovní  
známka s vyobrazením vrchu Pro-
sička, autora Josefa Dudka a rytce 
Miloše Ondráčka. 

Věříte nám
od roku 1920
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