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Ján Denk: XXII. Zimné olympijské hry SOČI 2014

Ruská pošta vydala 27.2.2012 nový tlačový list ku hrám XXII. ZOH

Tlačový list k XI. Paralympijským zimným hrám v Soči
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Tlačový list vydaný 27.4.2012 v emisii: XXII. ZOH - Pobrežie Čierneho mora - oblasť turizmu. Bol
vydaný v šiestich mutáciách: v jazyku ruskom, nemeckom, anglickom, španielskom, portugalskom
a v čínštine
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Rastislav Ovšonka: Popradský motív opäť na poštovej známke
Popradský motív sa opäť objavil na poštovej
známke.
Známka "Majster Ján: Zvestovanie Panne
Márii" z roku 2003 z emisie Umenie, na ktorej
je vyobrazený výjav z kostola sv. Juraja v
Spišskej Sobote.

Známka "Poprad" z roku 2006 z emisie Mestá,
na ktorej je vyobrazený kostol sv. Egídia s
renesančnou zvonicou.

18. mája 2012 vydala Slovenská pošta
celinovú
obálku
"100.
výročie
Popradskej parnej elektrárne" s
natlačenou známkou bez nominálnej
hodnoty.

Obálka má formát DL s rozmermi 220 x 110 mm a ide vôbec o prvú
"podlhovastú" celinovú obálku, ktorú vydala Slovenská pošta. Hlavným motívom
natlačenej známky s rozmermi 35 x 23 mm je historická budova bývalej parnej
elektrárne v Poprade, dnes sídlo Tatranskej galérie. V hornej časti známky je
nápis „Popradská parná elektráreň (1912)“, naľavo nápis SLOVENSKO. V pravej
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časti známky je uvedené popisná hodnota vo forme „T1 50g“, čo znamená, že
obálku možno použiť na list 1. triedy do hmotnosti 50 g v tuzemskom styku.
Autorom výtvarného návrhu známky je Adrián Ferda. Bývalá popradská parná
elektráreň, dnes kultúrny stánok, bude v októbri miestom konania súťažnej
filatelistickej výstavy Popradfila 2012.
Známku na celinovú obálku vytlačila viacfarebným ofsetom tlačiareň Poštovní
tiskárna cenin Praha, a. s. Registračné (katalógové) číslo celinovej obálky je 113
COB 113/12. Predajná cena novej celinovej obálky je 0,63 €. Celina platí v
tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 18. mája 2012 až do odvolania.
Obálka vyšla v celkovom náklade 20 000 kusov.

Rastislav Ovšonka: História popradských pôšt sa pomaly odkrýva
Už pri založení našej klubovej internetovej stránky sme si dali za úlohu zmapovať
poštovú históriu Popradu. O tom, že to bol krok správnym smerom svedčia
štatistiky
návštevnosti
internetovej
stránky.
Popradské pošty
sú
najnavštevovanejšou rubrikou na našej internetovej stránke. Tesne za ňou sú
rubriky Aktuality, O nás a v poslednom období aj rubrika Popradfila 2012. Hoci
priamo na stránke nemáme žiadne ohlasy, sprostredkovane vieme, že Popradské
pošty majú svojich fanúšikov.

Rubrika Popradské pošty by nebola bez iniciatívy a množstva práce nášho
kolegu Jána Denka, ktorý má prakticky celú rubriku Popradské pošty „pod
palcom“ a jednotlivé informácie o poštách dáva do konečnej podoby. Pri
získavaní a spracovaní jednotlivých pôšt pomáhali aj ďalší kolegovia z
klubu ako Ján Švikruha, Josef Rančák, Jaroslav Lacko, Robert Janíček či
Rastislav Ovšonka. Neoceniteľnú pomoc nám poskytli aj kolegovia z
klubov filatelistov z Kežmarku, Svitu a Spišskej Novej Vsi, hlavne
zapožičaním rôznych poštovo-historických a filatelistických dokumentov.
Osobitnú kapitolu tvoria „výjazdy“ do knižníc, archívov a múzeí. Takto
sme spolu s Jánom Denkom už v januári 2012 navštívili Štátnu vedeckú
knižnicu v Košiciach, kde sme v dobovej tlači zháňali informácie nielen o
poštách, ale aj o našom klube. Nasledovala moja samostatná cesta do
Poštového múzea v Banskej Bystrici, kde sa mi podarilo zohnať niekoľko
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údajov a cenných fotografií o popradských poštách. V máji to už bola
bádateľská minivýprava, keď sme sa Jožo Rančák, Jaro Lacko a ja vybrali
opäť do Poštového múzea v Banskej Bystrici, kde sme strávili takmer
sedem hodín prezeraním archívnych materiálov. Vtedy sa nám podarilo
získať mnoho dokumentov týkajúcich sa poštovej histórie viacerých
popradských pôšt. Mnohé z vtedy získaných dokumentov už sú
zapracované v jednotlivých materiáloch o poštách. Naša bádateľská práca
v Poštovom múzeu ešte ani zďaleka neskončila. Viacero informácií sa
nachádza v popradskej a levočskej pobočke Štátneho archívu, bádanie
bude potrebné aj v Podtatranskom múzeu. Všetko si však vyžaduje čas a
občas aj peniaze.
Jednotlivé materiály venované popradským poštám zverejnené na stránke
nie sú statickými dokumentami. Niektoré z pôšt už sú v piatej či šiestej
verzii. Vďaka neúnavnej práci Jána Denka sú všetky novozískané
informácie priebežne zapracovávané do dokumentov. Príkladom je Pošta
Poprad 1, ktorú už bolo potrebné rozdeliť na dve časti. Ak sa pýtate, kedy
budú pošty hotové, asi vás sklamem. Na tomto poli je ešte veľa práce.
Zmapovať históriu pôšt v Poprade nie je vôbec jednoduché. Zložité je to
najmä pri najstarších poštách v meste, ako sú pošty Poprad 1, Poprad 2 a
pošty v v Spišskej Sobote (Poprad 3) a vo Veľkej (Poprad 4). Ak budem
optimista, tak to môže potrvať aj niekoľko rokov. Podstatné však je, že je
tu partia ľudí, ktorí sú ochotní venovať sa tejto zaujímavej úlohe.

Odtlačok nového typu pečiatkovacieho stroja Pitney-Bowes z Pošty 6
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Eduard Jelačič: Naši mladí na filatelistickej olympiáde
V dňoch 15. - 17. júna sa vo Vzdelávacom centre Slovenskej pošty v Belušských
Slatinách uskutočnili Dni mládežníckej filatelie, ktoré boli spojené s finále 38.
ročníka Filatelistickej olympiády. Mladí filatelisti, na ktorom mali zastúpenie aj
dvaja mladí filatelisti z krúžku pri našom klube, súťažili najskôr v odborných
testoch, potom vo výtvarnej súťaži o návrh poštovej známky a nakoniec
poslednou disciplínou bola tvorba miniexponátov na danú tému. Súťažiaci využili
nielen tradičnú časť filatelistickej olympiády s určeným počtom známok, FDC a
albumových listov, ale aj inováciu v podobe väčšieho rozsahu miniexponátu s
použitím väčšieho počtu celistvostí, FDC a podobne, ktorými lepšie vyjadrili

zadanú tému. Teší nás, že naši začiatočníci: Miška Mrštinová, členka Klubu
mladých filatelistov pri centre voľného času získala v kategórii A národného kola
38. ročníka filatelistickej olympiády pekné druhé miesto, a v kategórii B Ivan
Šavel z Popradu 5. miesto. Srdečne blahoželám.
Dni mládežníckej filatelie neboli výlučne len o filatelii. Mládež mala priestor aj
na športové vyžitie, kúpanie v bazéne či turistické vychádzky do okolia. V
posledný deň mali účastníci filatelistickej olympiády možnosť pozrieť si
Trenčiansky hrad.
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Účastníci filatelistickej olympiády 2012

Popradfila 2012 sa blíži
Už o necelé tri mesiace sa slovenská filatelistická verejnosť stretne v Poprade. V
Tatranskej galérii sa 28. septembra začne súťažná filatelistická výstava II. a III.
stupňa Popradfila 2012. Bude to jediná súťažná filatelistická na Slovensku v
tomto roku. Sobota 30. jún bol ďalší dôležitý dátum v príprave výstavy. Tento deň
bol posledným na podávanie prihlášok. Záujem vystavovať v Poprade prejavilo
viac ako 50 filatelistov z celého Slovenska, ktorí prihlásili okolo 80 exponátov.
Len pre zaujímavosť, prihlášky zaslali aj traja filatelisti z Ľvova z Ukrajiny. Ich
prihlášky sme však museli odmietnuť, keďže Popradfila 2012 nie je určená pre
zahraničných vystavovateľov.
Kým doteraz mal organizačný výbor väčšinou len administratívne povinnosti,
postupne pribúda práce nielen pri zháňaní peňazí, ale aj pri vybavovaní rôznych
záležitostí, ktoré sú nevyhnutné na úspešný priebeh výstavy. Slovenská pošta
prijala našu ponuku stať sa spoluorganizátorom výstavy, čomu sme sa potešili. Už
dnes je isté, že počas slávnostného otvorenia výstavy bude priamo v Tatranskej
galérii zriadená poštová priehradka, kde bude pošta používať príležitostnú
poštovú pečiatku. K dispozícii by mala byť aj celinová obálka s prítlačou, ktorá
bude propagovať našu výstavu.
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galérii zriadená poštová priehradka, kde bude pošta používať príležitostnú
poštovú pečiatku. K dispozícii by mala byť aj celinová obálka s prítlačou, ktorá
bude propagovať našu výstavu.
Ešte v roku 2000 vydal náš klub históriu filatelie v Poprade pod názvom „75
rokov organizovanej filatelie v regióne Poprad“. Publikáciu zostavil Ladislav
Stanko a dnes už nie je k dispozícii. Našim zámerom je opätovné vydanie
doplnenej a rozšírenej klubovej histórie. Chceli by sme tak urobiť pri príležitosti
konania výstavy Popradfila 2012. Ak by sa nám to podarilo, bol by to pre nás
všetkých pekný darček.
Najbližšie tri mesiace, potom zvlášť v období niekoľko dní pred výstavou, a
hlavne počas samotnej výstavy Popradfila 2012 budeme potrebovať pomocnú
ruku každého člena nášho klubu. Našim zámerom je, aby s výstavou boli spokojní
v prvom rade naši hostia, ktorými budú filatelisti z celého Slovenska. Ak budú
spokojní oni, bude spokojnosť aj na našej strane.
Rastislav Ovšonka
predseda OV
Popradfila 2012
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Rastislav Ovšonka: Nápad s gulášom sa nám vydaril
O guláši sme sa bavili už vlani, vtedy nám to však nevyšlo. Tohto roku sme boli
úspešnejší. Premiérový klubový guláš sme navarili v sobotu 23. júna vo Svite, čo
nebolo náhodné, keďže priestor nám poskytol predseda Edo Jelačič u seba na
záhradke. Edo bol aj šéfkuchárom, ktorý spolu so Štefanom tvorili zohranú
dvojicu a príprava guláša bola plne v ich réžii. Postupne sme sa na záhradke stretli
Tibor, Tomáš, Rasťo, neskôr prišli Robo, Jano, Ludvik. Neskôr sme zavítali na
návštevu k Jánovi Rušinovi, ktorý má záhradku neďaleko. Počasie nám prialo a
guláš chutil až tak, že v nedeľu si dali niektorí repete. Uvidíme, možno sa nám
podarilo založiť tradíciu.

Majster šéfkuchár...
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______________________________________________________
Príspevky do Klubových zvestí vyhotovili:

Ján Denk
Eduard Jelačič
Rastislav Ovšonka

Klubové zvesti zostavil:
Jún 2012

Ján Denk

Neprešlo jazykovou ani obsahovou kontrolou. Pre internú potrebu KF 54-17
Poprad
Elektronická verzia Klubových zvestí sa nachádza na našej internetovej stránke
www.kfpoprad.estranky.sk.
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