
Podorlický klub filatelistů si připomíná význačné jubileum 
  

Dne 31. 3. 2007 uplyne 70 let od založení Klubu filatelistú v Ústí nad Orlicí. 
Kronika zaznamenala, že při svém vzniku měl klub 52 členů. První předseda Alois Urban 
působil ve funkci v letech 1937 až 1952. Druhým předsedou byl Josef Mačát, který 
rovněž patřil mezi zakládající členy klubu. Nejdéle působil ve funkci (26 let) Karel Škarka, 
jehož členství bylo přerušeno v době II. světové války, kdy působil ve Velké Británii jako 
zahraniční voják. Nejeden filatelista obdivoval jeho sbírku korespondence z období 
působení našich vojáků v zahraničí. V současné době vede klub Jaromír Eliáš (od roku 
1988). 

 
Spolková činnost na Podorlicku se slibně rozvíjela v minulosti a nezanikla ani 

v době okupace. Po válce se členové klubu zúčastnili řady výstav (Brno 1946, Praha 
a Pardubice 1950, Bratislava 1960, Svitavy 1961, Orlicko 1963, ve Vysokém Mýtě, 
Lanškrouně á České Třebové).  
 

Mimo propagačních výstav klub uspořádal soutěžní výstavu v roce 1950, Oblastní 
výstavu Orlicko 1963 a také výstavu poštovních známek v rámci 700 let města Ustí nad 
Orlicí v roce 1950.  

 
Klub filatelistú v Ústí nad Orlicí obdržel za účast na Celostátní výstavě poštovních 

známek v roce 1946 výstavní plaketu.  
 
Řada členů byla v minulosti, ale i v současnosti oceněna SČF. K 70. i výročí svého 

vzniku připravuje KF 05 – 075 propagační výstavu ze sbírek vlastních členů a současně 
výstavu tvůrců českých známek Adolfa Absolona a Martina Srba. Výstava bude zahájena 
1. dubna 2007 od 14.00 hodin a potrvá do pátku 6. 4. 2007.  

 
K propagaci akce vydal výbor klubu pamětní listy, pohlednice, aposty s přitiskem, 

personalizované známky s přítiskem a dopisnice, které lze objednat ujednatele klubu 
(Mgr. Rudolf Kurča, Třebovská 451, 562 03 Ústí nad Orlicí).  

 

 
 
Výbor klubu děkuje Městskému úřadu v Ústí nad Orlicí a Zvláště bývalému 

i současnému starostovi za účinnou podporu a pomoc při zvládnutí celé akce a rovněž 
sponzorům.  
 

Mgr. Rudolf Kurča 
jednatel klubu 


