
Sekce „Výtvarné umění a poštovní známka“ 
při námětové společnosti SČF 

 
Sekce, jejímž posláním je sdružovat všechny zájemce o výtvarné umění, zejména 

malířství, patří k nejstarším námětovým sekcím Českého svazu filatelistů. Od jejího 
vzniku už uplynulo téměř čtyřicet let. 29. listopadu 1969 předsednictvo tehdejšího 
Ústředního výboru SČF na svém zasedání definitivně schválilo její ustanovení a současně 
rozhodlo, že každá námětová „skupina“ bude vydávat svůj vlastní neperiodický 
informační zpravodaj, a tak v roce 1970 vyšlo 1. číslo zpravodaje „Výtvarné umění a 
poštovní známka“. 
 

Úkolem zpravodaje, jehož název se do dnešního dne nezměnil, a který 
v současnosti již dosáhl 136 vydaných čísel, je poskytovat členům především odborné a 
filatelistické informace o známkách a filatelistických materiálech vztahujících se k tomuto 
námětu, napomáhat jim při vytváření jejich sbírek a výstavních exponátů. 
 

Podle seznamu zakládajících členů uveřejněném ve zpravodaji č. 2 z roku 1971 
měla námětová skupina 57 zaregistrovaných členů, z nichž 10 bylo ze Slovenska. 
Z tehdejších členů zůstali dodnes členy sekce jenom čtyři: Emil Černík ze Strakonic, 
František Zahálka z Chomutova, Karel Vítek z Velkých Opatovic a Václav Stašek 
z Aše. Z ostatních naprostá většina již zemřela, někteří s filatelií buď úplně skončili, nebo 
se přestali tomuto námětu věnovat. Jedni odcházeli, druzí přicházeli, bohužel, těch 
druhých bylo stále méně, a tak má v současnost sekce pouhých 21 členů. 
 

Prvním vedoucím sekce a fakticky jejím zakladatelem se stal pan Jan Buryška z 
Pardubic, který se však své funkce již v roce 1974 vzdal a jeho nástupcem byl poté 
jmenován nezapomenutelný pan profesor Miroslav Anger, který funkci vedoucího sekce 
vykonával až do roku 2002, kdy se jí na vlastní žádost z důvodu vysokého věku vzdal. 
 

Protože však do té doby zastával funkci vedoucího zpravodaje, bylo nutné najít 
nového. Stal se jim na řadu měsíců pan Miroslav Jelínek z Děčína. Na podzim roku 
1978 však ve věku pouhých 57 let náhle zemřel a o několik měsíců později, v březnu 
19798 zemřel ve věku 69 let i pan Jan Buryška. Novým  vedoucím zpravodaje byl proto 
od roku 1979 tehdejším vedením KNF SČF jmenován Václav Stašek z Aše, který je jím 
až do dnešních dnů. Tomu je pak nutno nevíce poděkovat za to , že věnoval velké úsilí 
tomu, aby sekce nepřestala existoval a zpravodaj stále vycházel. Novým vedoucím sekce 
se stal v roce 2002 pan Mgr. Slavomil Strnad. 
 

Vzpomínka patří všem, kteří se svými články podíleli na tvorbě zpravodaje, kteří 
svými exponáty získali vysoká ocenění na filatelistických výstavách doma i v zahraničí, 
přispívali k propagaci a popularizaci našeho námětu a kteří dnes již nejsou mezi námi. 
Byl to především pan profesor Anger, který nás v nedožitých 85 letech v lednu 2007 
opustil, pan Vlastimil Dobrohruška u Prahy, Karel Davídek z Příbrami, Emil Fiala 
z Bratislavy, z Mýta Bedřich Sudík, Václav Folk z Rokycan a i pan Josef Herčík, rytec 
a grafik, tvůrce mnoha našich známek, a další. 
 

V říjnu 1976 se v přednáškové síni Náprstkova muzea v Praze na Oblastní výstavě 
poštovních známek PRAHA 1976 uskutečnilo 1. setkání členů námětové sekce „Výtvarné 
umění“. Od té doby se konalo ještě několik těchto setkání, poslední bohužel v roce 1989 
v Boskovicích. Právě v tomto roce byla sekce na vrcholu své dosavadní činnosti a 
registrovala 127 členů. Od té doby k dalšímu setkání nedošlo a počet členů neustále 
klesal. 
 

Na činnosti sekce se podíleli i mnozí další přední filatelisté a zasloužili se nemalým 
dílem o její dosavadní úspěšnost. Byl mezi nimi i současný předseda SČF Ing. Lumír 
Brendl, Dr. Jindřich Musil z Prahy. Ing. Ivan Domin z Českých Budějovic, Karel 
Vlásek z Jaroměře, Ing. Emanuel Krása z Prahy, Ĺudovít Marko z Trnavy  další. 



Současné vedení sekce věří, že se její činnost bude i v příštích letech dále úspěšně 
rozvíjet, rozšíří se její základna a najdou se sběratelé, kteří se nejen budou těšit z krásy 
uměleckých děl na poštovních známkách, ale budou i pokračovat v nezištném úsilí svých 
předchůdců v popularizaci a organizování sekce. 
 
       
 
 
 
 
      
       
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zájemci o členství v námětové sekci „Výtvarné umění a poštovní známky“, se 
mohou přihlásit na e-mailové adrese: sstrnad@mikroservis.cz,  
nebo písemně na adrese: 
  

Václav Stašek 
Alešova 13 
352 01  Aš. 

 


