
A jedeme!!! 
Motor staré Karosy hlasitě zabere 

a „kulatý“ autobus z roku 1965 se 
dává do pohybu. Cestující uvnitř 
se drží kovových madel na opěra-
dlech a drncají se v koženkových  
sedadlech. 

Jízdu si jaksepatří užívají malí 
i velcí a mávají všem na potkání. 
Lidé z chodníku pozdrav opětují. 
Také řidiči z protijedoucích vozů 
se usmívají… 

Při Dni Žďáru  v sobotu 11. červ-
na autobus veterán pendloval 
mezi náměstím Republiky a Pil-
skou nádrží, kde se ve stejný den 
odehrávaly závody Dračích lodí. 
Celý den se v MHD jezdilo zadar-

mo.  „No je to rozdíl,“ říká prošedi-
vělý šofér, který prožil éru těchto 
vozů  a dnes  na linkách MHD vozí 
pasažéry v moderních autobusech.  
„Už jsem z toho celý hluchý,“ hubu-
je  „naoko“ na  svoji vyleštěnou 
svěřenkyni. Jak prozrazuje, víc jak 
padesátiletá ale udržovaná Karosa 
bývá často oblíbeným zpestřením 
svateb a společenských akcí. 

 -lko-
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V pátek 3. června dopoledne zatím 
není před Domem kultury velký 
ruch, lidé se trousí jednotlivě. O vyso-
ké hodnotě fi latelistických exponátů 
však vypovídá přítomnost policejních 
vozů, a ochranka uvnitř bedlivě pro-
chází všechna zákoutí.

Akci pro ŽN přibližuje předse-
da organizačního výboru Volfgang 
Macourek. Potvrzuje, že výstava poš-
tovních známek má speciální zabez-
pečení.

Nejvzácnější známka výstavy? 
Nejcennější tu máme dvě sbírky 

známek z období Československa po 
roce 1918. Nejvzácnější je známka 
dobře známá veřejnosti, tzv. přetisk 
50 x 50 z emise Osvobozená republi-
ka. Dnes existuje jen 17 doložených a 
dochovaných  kusů.

Zde na výstavě známku představují 
soukromí sběratelé ze Slovenska. 

Pro představu, jaká je hodnota 
výstavy? 

 To nezveřejňujeme.  Z bezpečnost-
ních důvodů. Je vysoká. Ve spolupráci 
s Policií ČR a Městskou policií máme 
ochranku na samotné výstavě, i venku.

Alespoň řádově naznačte? 
Ve stovkách miliónů. 

Snímky: Lenka Kopčáková

Žďár viděl sběratelské rarity za milióny

Jaká je návštěvnost výstavy? 
Dnes, v pátek 3. 6. dopoledne, oče-

káváme  návštěvy škol. Při včerejším 
ofi ciálním zahájení, za přítomnosti 
hejtmana kraje, starosty Žďáru a před-
sedy Svazu českých fi latelistů, zde byla 
poměrně velká návštěvnost, až jsme 
byli překvapeni. I pan hejtman strávil 
pohlídkou exponátů přes hodinu. 

Vystavují kluby, nebo jednotlivci? 
Jde o soutěžní výstavu, a vystavují 

tu soukromé osoby. Zde, ve Žďáře, se 
kvalifi kují na výstavy vyššího stupně, 
především na Světovou výstavu poš-
tovních známek v Praze v roce 2018.

Co musí vystavovatelé pro kvalifi -
kaci všechno splnit? 

Na to jsou přísné propozice, podob-
ně, jako ve sportu, se udělují  body. 
Právě výstavou prochází sedm „žer-
menů“ (Pozn. red.: míjí nás páno-
vé s motýlky), kteří bodují jednotlivé 
exponáty. Na základě bodů se pak při-
děluje medaile a vystavuje se průkaz 
exponátu, v němž je uvedena přísluš-
ná kvalifi kace.

Bylo nějaké tematické zadání, 
nebo mohlo jít o libovolné známky? 

V celém světě platí stejné přesné 
propozice. Každý stupeň výstavy má 
deset tříd a exponáty musí být zakata-
logizovány tematicky do daných tříd. 

Může se jednat např. o historii poš-
tovnictví, různé náměty, celiny, fi late-

listickou literaturu apod. Jedna třída 
je mládežnická - do 18 let.

 
Je tu něco, co vás coby organizá-

tora mile překvapilo?
Je zde spousta velice kvalitních 

exponátů. To jsem ani nečekal. 

Mám tomu rozumět, že 126 expo-
nátů znamená  126 tabel? 

To rozhodně ne. A nejedná se o 
tabla, ale rámy. Buď je to tzv. jedno-
rámovka, čili exponát má jen jeden 
rám, a větší exponáty mají  pět rámů. 
Podle toho také „žermeni“ hodno-
tí komplexnost sbírky.  Vystavovatel 

také nikdy neukazuje celou sbírku, ale  
jen výtah z nějaké sbírky toho  nejlep-
šího,  s čím jde do soutěže.

A  čím se „vytáhli“  sami Žďáráci?   
 Máme tu čtyři exponáty zaměřené 

na literaturu a uvidíme, jak dopad-
nou.  Jeden je můj, druhý Emila Peli-
kána a dva Jiřího Koukala.   

Co ženy a sběr poštovních zná-
mek? 

Ve žďárském klubu máme asi tři 
členky. Jinak je nás ale čím dál tím 
méně, už asi jen šedesát.  

 Lenka Kopčáková

DLOUHOLETÝ fi latelista Volfgang 
Macourek.

VYSTAVENÉ exponáty byly námětem hovorů nadšenců. 

TO JE ONA. Nejvzácnější známka 
výstavy a mezinárodně uznávaná rari-
ta, přetisk 50 x 50 z emise Osvobozená 
republika. Ve Žďáře ji vystavoval slo-
venský sběratel.

Cestující vozil Žďárem historický autobus

Žďárský Dům kultury byl první červ-
nový víkend dějištěm 2. česko-sloven-
ské fi latelistické výstavy. Nadšenci, 
kteří budují své sbírky a exponáty, se 
tu kvalifi kovali pro Světovou výstavu v 
Praze roku 2018.  

Stovka vystavovatelů, zejména z 
Čech a Slovenska, dala na odiv celkem  
126  exponátů v miliónových hodno-
tách. K vidění bylo nepřeberně poš-
tovních známek, dopisnic a kuriozit 
poštovního provozu, třeba i potrubní 
pošty.

Nad výstavou převzali záštitu premi-
ér Bohuslav Sobotka a hejtman Kra-
je Vysočina Jiří Běhounek. Premiér ve 
Žďáře pokřtil příležitostní poštovní 

známku, na níž jsou vyobrazeny stát-
ní znaky obou zemí.  Autorem znám-
ky i příležitostného razítka je ak. malíř 
Pavel Sivko. 

Česká pošta umožnila návštěvní-
kům pořízení vlastní známky, a lidé si 
nejčastěji dávali na známky fotky dětí. 
Související akcí byla na Staré radni-
ci do 25. 6.  výstava prací slovenského 
grafi ka Dušana Kállaye, který se také 
podílí na známkové tvorbě.

 Filatelisté si letos připomínají 130 let 
od zavedení R-nálepky na doporučené 
dopisy v českých zemích (1. 10. 1886), 
a konkrétně ti žďárští slaví 180. výro-
čí založení zdejšího poštovního úřadu 
(1. 8. 1836). -lko-

Vyšla speciální známka

PAMATUJETE? Takto jsme kdy-
si  jezdívali ve žďárské MHD, a  paní 
průvodčí přímo ve voze štípala jíz-
denky. Děti za padesátník, dospělí za 
korunu… Foto: Lenka Kopčáková


