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Filatelie ve Svitavách má své pokračovatele 
 
 Pro počátky filatelie ve městě byl významný rok 1945. V létě tohoto roku byl ve Svitavách založen 
klub filatelistů a tedy zanedlouho v roce 2015 oslaví 70. výročí svého trvání. 
 A právě tento mezník byl impulsem pro zamyšlení členů místního KF: 05-78, aby důstojně výročí 
připomenuli veřejnosti a zviditelnili výsledky svého koníčku. 
 Na dny 25. – 28. září 2014 se svitavští filatelisté rozhodli uspořádat celostátní regionální 
filatelistickou výstavu (premiéru), jejíž součástí budou i filatelistické exponáty z oblasti esperanta, které 
má ve městě pevně zakotvenou činnost i vlastní muzeum – jediné svého druhu v celé republice. 
 Pořadatelstvím akce se KF: 05-78 ve Svitavách snaží navázat na mnohaletou a bohatou tradici, kterou 
filatelie ve Svitavách má. Byla to celá řada úspěšných filatelistických výstav v minulosti, které klub 
pořádal (ta poslední v roce 1999). 
 Se svitavskou filatelií je také nesmazatelně spojeno jméno Stanislava Sýkory – nestora a neúnavného 
propagátora našeho společného zájmu. Hlavně do dějin filatelistického hnutí se zapsala jeho téměř 
čtyřicetiletá práce s mládeží, kdy jak na republikové, tak mezinárodní úrovni dosahoval vynikajících 
úspěchů. 
 Svitavský KF: 05-78 má v současné době 39 členů a patří k větším organizacím v rámci Pardubického 
kraje. Jeho členové se pravidelně dvakrát do měsíce (vždy v neděli dopoledne) scházejí na pravidelných 
výměnných schůzkách a také dvakrát do roka (jaro – podzim) pořádají filatelistické burzy. 
 K propagaci filatelistické výstavy Svitavy 2014 založil klub vlastní webové stránky 
(www.svitavy2014.estranky.cz), kde lze nalézt další podrobné informace k výstavě (složení 
organizačního výboru, termíny, požadavky aj.) 
 Výstava se bude konat pod záštitou Svazu českých filatelistů, města Svitavy, v čele se starostou  
Davidem Šimkem, a Muzea a galerie města Svitavy. Připomene rovněž památku významného svitavského 
rodáka a mecenáše Valentina Oswalda Ottendorfera (1826-1900) – zakladatele německé knihovny ve 
městě. (Ta byla vůbec největší svého druhu na Moravě v období Rakouska-Uherska a dnes je i sídlem 
Muzea esperanta.) Objekt dominanty města si pořadatelé vybrali za součást LOGA výstavy. 
 O přípravách celostátní filatelistické výstavy bude KF: 05-78 Svitavy podávat pravidelné informace  
na webových stránkách a formou příspěvků do časopisů FILATELIE a MERKUR  REVUE. 
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