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Rok 2013 v našom klube
Pomaly a isto vstupujeme do záveru roku 2013. Ako v každej rodine, na
každom pracovisku, tak aj my spomíname na tento rok v našom klube.
Máloktorý klub na Slovensku sa môže pochváliť pravidelnými
stretnutiami, s tak vysokou percentuálnou účasťou členov, ako náš klub. Je
obdivuhodné, že si dokážeme dvakrát do mesiaca povedať vždy niečo nové
z odboru filatelie, poradiť kolegom a doplniť naše zbierky. S radosťou
kvitujem, že sa naše stretnutia, vďaka webovej stránke, dostali do
povedomia i občanov širokého okolia, ktorí sa prídu z času na čas poradiť,
čo so zbierkami, ktoré zdedili alebo objavili vo svojej domácnosti. Zmena
je život, povedal I Jožko Rančák, ktorý sa presťahoval do Žiliny a svoje
žezlo hospodára odovzdal Jánkovi Rušinovi. Ako sa hovorí, starý strom
nepresadíš, a tak i naďalej ostáva našim členom a zúčastňuje sa, aspoň
sporadicky našich stretnutí.
Stretnutia nášho klubu nie sú len vo forme hore uvedených schôdzok.
Stretli sme sa aj na inaugurácii poštových známok v Tatranskej Lomnici,
na piatich výmenných schôdzach, ktoré sme zorganizovali v staronových
priestoroch v Strednej odbornej škole na Okružnej ulici. Neostávame len
pri vedomostiach z minulosti, ale pre budúci rok plánujeme Dni filatelie
spojené s prednáškami a diskusiou s renomovanými odborníkmi zo
Slovenska. Tiež veľmi obľúbené sú spoločné akcie, ako stretnutia sa v
prírode pri guláši alebo pri vianočnej kapustnici. Dobrú náladu a
spolupatričnosť splnilo i spoločné upratovanie priestorov na pošte, kde sa
stretávame. Tento rok sme iniciovali vydanie príležítostnej poštovej
pečiatky pri 200. výročí narodenia bývalého starostu a poštmajstra v
Poprade Davida Husza.
Sme radi, keď získame v tejto dobe počítačov nových členov, ale žiaľ s
niektorými sa lúčime i pre ich zlý zdravotný stav, alebo ako v prípade nášho
dlhoročného člena Jožka Cehlára, s ktorým sme sa navždy rozlúčili. Mladí, žiaľ,
však nevydržia dlho pri mravenčej práci filatelie, a tak tento rok ostali len dvaja
členovia klubu mladých filatelistov. Od septembra niektorí prešli na náročnejšie
štúdium, a tí ostatní vraj nemajú čas pre iné zaujímavejšie činnosti.

Verím, že budúci rok si splníme predstavzatia, ktoré plánujeme a naše
stretnutia budú stále plné optimizmu a priateľstva.
Všetko dobré v roku 2014 želá Eduard Jelačič
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Obzretie sa za uplynulým rokom
Posledné Klubové zvesti sme vydali krátko pred konaním súťažnej
filatelistickej Popradfila 2012. Počas výstavy, ktorá sa konala 28.
septembra až 6. októbra 2012, ako aj istý čas po jej skončení nebol čas na
vydanie Klubových zvestí. Mnohí z nás mali s výstavou množstvo starostí,
aby všetko dopadlo tak, ako malo. Myslím, že sa nám všetkým podarilo
úspešné dielo a za to patrí vďaka nielen členom organizačného výboru
výstavy, ale aj ostatným členom klubu,ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
podieľali na jej príprave a priebehu. Osobitné poďakovanie patrí riaditeľke
Tatranskej galérie v Poprade Anne Ondrušekovej, ako i ostatným
zamestnancom galérie za pomoc pri organizácii výstavy. Poďakovanie
patrí aj darcom a podporovateľom výstavy Prešovskému samosprávnemu
kraju, Zväzu slovenských filatelistov či Slovenskej pošte. Náš klub síce
zorganizoval v roku 2012 len druhú súťažnú filatelistickú výstavu vo svojej
histórii, prvá bola výstava Popradfila 2006, ale myslím, že to bolo
zaujímavé podujatie, vďaka ktorému sme získali aj my množstvo cenných
skúseností. Pri príležitosti konania výstavy Popradfila 2012 sa nám
podarilo nanovo vydať dejiny nášho Klubu filatelistov.
Potrebovali sme si oddýchnuť. Príjemným spestrením klubového života v
roku 2013 bol júnový guláš, ktorý sme zorganizovali u nášho predsedu
Eduarda Jelačiča. Tí, ktorí prišli, určite neoľutovali. V septembri sme sa
podieľali na inaugurácii dvoch nových poštových známok s tatranskou
tematikou. V emisii Krásy našej vlasti vydala Slovenská pošta dve známky
s tatranskými motívmi: Malá Studená dolina a Chata pri Zelenom plese.
Vysoké Tatry tak máme opäť na platných slovenských známkach.
Inaugurácia poštových známok, za účasti autora Martina Činovského, sa
uskutočnila 20. septembra 2013 v Teniscentre v Tatranskej Lomnici.
Viacerí z nás sa na podujatí osobne zúčastnili. Veľká vďaka za
zorganizovanie celého podujatia patrí, okrem Slovenskej pošty a Pofisu,
hlavne primátorovi Vysokých Tatier Jánovi Mokošovi.
Inauguráciu poštových známok Krásy našej vlasti: Tatranské motívy v
Tatranskej Lomnici bola príležitosťou na množstvo stretnutí. Práve tu
definitívne padlo naše rozhodnutie usporiadať XXXI. Dni filatelie
Slovenska v roku 2014 v Poprade. Je to podujatie, s ktorým nemáme
absolútne žiadne skúsenosti. Cenná je rada a pomoc každého z nás.
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Základná informácie znie: XXXI. Dni filatelie Slovenska sa uskutočnia 20.
a 21. septembra v Poprade. Prednášková časť bude v sobotu v Tatranskej
galérii, druhý deň sa uskutoční výmenné stretnutie (burza) v našich
tradičných priestoroch Strednej odbornej školy na Okružnej ulici.
Rastislav Ovšonka

Dávid Husz na poštovej pečiatke

V sobotu 23. novembra 2013 sme si pripomenuli významnú osobnosť
popradskej histórie – Dávida Husza príležitostnou poštovou pečiatkou. Tú
používala pošta Poprad 1 v príležitostnej poštovej priehradke zriadenej v
sobotu 23. novembra 2013 v Dome kultúry v Poprade. Okrem iného bol
Dávid Husz (*23.11.1813 Poprad – + 21.1.1889 Poprad) aj poštmajstrom v
Poprade. Uvádzal to už jeho súčasník Samuel Weber (*1835 Poprad – +
1908 Spišská Belá) v diele Ehrenhalle verdienstvoller Zipser des XIX.
Jahrhunderts, v ktorej predstavil 141 osobností z rôznych oblastí života na
Spiši. Viac údajov o poštmajstrovskom pôsobení Dávida Husza nebolo
známych. Dnes môžem povedať, že Dávid Husz určite bol poštmajstrom v
Poprade v rokoch 1868 a 1869, čo dokladuje úradný vestník vtedajšieho
ministerstva obchodu i jedna kniha z roku 1869.
Rastislav Ovšonka
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Koľko katalógov treba na celý svet?
Keď som bol malý chlapec, všetky známky sa „pomestili“ do jedného
katalógu, a to ešte vreckového formátu. Filatelista, ktorý zozbieral stotisíc
rôznych známok, bol kolegami filatelistami vážený a každý ho chcel
napodobniť. Dnes sa počíta celosvetová emisia na státisíce, možno
milióny, kusov. Tomu zodpovedá aj knižnica katalógov Michel, ktorý je
našim filatelistom asi najbližší, ale podobne je to aj v prípade iných
vydavateľov ako Gibbons, Yvert, Zumstein, Scott a iné. Osobitne som sa
pozrel na ponuku firmy Michel na rok 2013, ktorá sa mi nedávno dostala a
tu stručne uvádzam, čo by mal mať doma filatelista s „celosvetovým“
záberom.
Katalógy Michel možno rozdeliť na tieto základné skupiny: Európa,
Nemecko, Amerika, Afrika, Austrália a Oceánia, Ázia, Blízky východ.
Podrobnejšie členenie katalógov Michel:
A/ Europa
V ponuke je sedem katalógov, a to: Europa-Mittel 2013, Europa-Südwest
2013, Europa-Süd 2013, Europa-Süd/Ost 2013/14, Europa-Nord 2013/14,
Europa-West 2013/14, Europa-Ost 2013/14. Každý diel stojí 59,80 €, spolu
418,60 €. Tu je potrebné poznamenať, že to sú len základné publikácie.
Pokročilý zberateľ potrebuje rôzne špeciály, katalógy známkových
zošitkov, tlačových odchýlok, celistvostí, celín a pod.
B/ Nemecko
Základný katalóg Deutchland 2013/2014 stojí 46 €.
Používa sa tiež „Junior-Katalog“, čo je katalóg vreckového formátu s
uvedením základných emisií s minimom ďalšich údajov. Je to však
výborná pomôcka na základnú orientáciu, prípadne poslúži ako chybenka
pri návštevách rôznych filatelistických podujatí. Pokročilý filatelista
používa Deutschland-Špeciál a iné špeciály, podobne ako v prípade
katalógov Európa.
C/ Amerika
Tu potrebujeme päť základných katalógov: Nord Amerika 2012 za 66 €,
Mittel Amerika 2010 za 62 €, Karibische Inseln 2008/9 za 79 €, Süd
Amerika (A-I) 2013/14 za 79 €, Süd Amerika (K-Z) 2013/14 za 79 €.
Spolu je to päť kusov za 365 €. Tiež tu platí, ako aj v ďalších prípadoch
poznámka o špeciálnych katalógoch.
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Platí to najmä pri zbieraní USA a Kanady.
D/ Afrika
Nord und Ost Afrika 2009 za 79 €, West Afrika (A-G) 2013 za 74 €, West
Afrika (H-Z) 2013 za 74 €, Süd und Zentral Afrika 2011/12 za 79 €.
Spolu sú to štyri katalógy za 306 €.
E/ Austrália a Oceánia
Australien/Ozeanien/Antarktis (A-M) za 79 € a
Australien/Ozeanien/Antarktis (N-Z) za 79 €.
Za oba katalógy spolu 158 €.
F/ Ázia
Tu potrebuje zberateľ štyri katalógy:
Süd Asien 2012 za 79 €, Süd-Ost Asien 2012 za 74 €, China 2013 za 74 € a
Japan/Korea/Mongolei 2014 za 84 €. Spolu tak zberateľ zaplatí 311 €.
G/ Blízky východ
Tu za jediný katalóg Naher Osten 2013 zaplatí záujemca 89 €.
Keď to zrátame, tak nám vychádzajú len za základnú sadu 24 katalógov
celková cena 1693,60 €. K tomu je potrebný príslušný odkladací priestor. A
to sú len katalógy. Pri súčasnej gigantickej nadprodukcii celkový vývoj v
zbieraní známok, vydávaní katalógov a všetkého, čo s tým súvisí je
pochmúrny. Všetky poštové správy (združené v UPU) by sa mali čo
najskôr zamyslieť. Niekedy je menej viac.
Ing. Jaroslav Lacko, tajomník KF 54-17

Ocenenia Zväzu slovenských filatelistov
Rada Zväzu slovenských filatelistov, na návrh KF 54-17 Poprad, udelila
tohto roku Zlatý čestný odznak ZSF riaditeľke Tatranskej galérie v Poprade
PaedDr. Anne Ondrušekovej, strieborný čestný odznak ZSF vedúcej pošty
Poprad 1 Ing. Ľudmile Rekeneiovej a vedúcemu pošty Poprad 2 Petrovi
Veselovskému. Čestné odznaky sú vyjadrením vďaky za pomoc pri
organizácii výstavy Popradfila 2012, ako i za dlhoročnú podporu
popradskej filatelie.
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Vianočné stretnutie s filateliou
V roku 2010 sme po prvýkrát zorganizovali „Vianočné stretnutie s
filateliou“. Tohto roku sa vianočné stretnutie, spojené s kapustnicou,
uskutoční vo štvrtok 19. decembra 2014 v „klubových priestoroch“ v
zasadačke pošty Poprad 2 so začiatkom o 15:30. v súvislosti s
pripravovanými Dňami filatelie Slovenska v Poprade, ktoré majú byť aj
prezentáciou regiónu, sa Výbor KF 54-17 Poprad rozhodol pozvať
známeho filatelistu, vystavovateľa a ašpiranta na zväzového znalca
poštovej histórie Zväzu slovenských filatelistov Františka Divoka zo
Spišskej Novej Vsi. Témou jeho prednášky bude „Poštovníctvo na Spiši“.
Pozývame všetkých záujemcov o filateliu a poštovú históriu.
Výbor KF 54-17 Poprad

Termínová listina KF 54-17 Poprad na rok 2014
1. Klubové schôdze Klubu filatelistov 54-17 v Poprade sa konajú
pravidelne 1. a 3. štvrtok v mesiaci od 16:00 do 18:00 v zasadačke pošty
Poprad 2. Jedinou výnimkou je máj 2014 z dôvodu dvoch štátnych
sviatkov pripadajúcich na štvrtky 1. a 8. mája.
Január:
Február:
Marec:
Apríl:
Máj:
Jún:
Júl:
August:
September:
Október:
November:
December:

2.1.
6.2.
6.3.
3.4.
7.5. (streda)
5.6.
3.7.
7.8.
4.9.
2.10.
6.11.
4.12.

16.1.
20.2.
20.3.
17.4.
22.5.
19.6.
17.7.
21.8.
18.9.
16.10.
20.11.
18.12.
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2. XXXI. Dni filatelie Slovenska sa uskutočnia v sobotu a nedeľu 20. a
21. septembra 2014. Prednášková časť sa uskutoční v sobotu 20. septembra
2014 v Tatranskej galérii v Poprade. Podtatranská filatelistická výmenná
schôdza (burza), ako sprievodné podujatie, sa uskutoční v nedeľu v
priestoroch Strednej odbornej školy na Okružnej 25 v Poprade.
3. Podtatranské filatelistické výmenné schôdze (burzy) sa uskutočnia v
priestoroch Strednej odbornej školy na Okružnej 25 v Poprade v sobotu v
čase od 7:00 do 12:00, s výnimkou 21. septembra 2014:
-15. marca 2014 (sobota)
-17. mája 2014 (sobota)
-21. septembra 2014 (nedeľa)
-15. novembra 2014 (sobota)
4. Predvianočná kapustnica spojená s prednáškou sa uskutoční 18.
decembra 2014 v zasadačke pošty Poprad 2 v čase od 15:30 do 18:00.

XXXI. Dni filatelie Slovenska v Poprade
Už v úvodnom príhovore som uviedol, v roku 2014 sme sa rozhodli
zorganizovať Dni filatelie Slovenska v Poprade. Budú to len druhé DFS na
východnom Slovensku a vôbec prvé v Poprade. Hoci toto podujatie má už
30-ročnú históriu, v Poprade s organizovaním takéhoto podujatia nemáme
žiadne skúsenosti. Hneď na začiatku musím uviesť, že veľkú podporu a
pomoc som našiel v zakladateľovi tohto podujatia Ottovi Gáťovi z Bytče,
ktorý mi poskytol a verím, že ešte aj poskytne rady „ako na to“. Podporu a
pomoc pri zorganizovaní podujatia nám vyjadrila aj riaditeľka odboru
poštových služieb ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Ing. Jarmila Brichtová ako aj vedúci odboru POFIS Slovenskej pošty Mgr.
Martin Vančo, PhD.
V prvej fáze sú nevyhnutné rôzne procedurálne kroky, zo strany nášho
Výboru Klubu filatelistov v Poprade, ale i Rady Zväzu slovenských
filatelistov, v podobe uznesení. Tu sú tie najzákladnejšie:
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Uznesenie z VIII. zasadnutia Rady Zväzu slovenských filatelistov
konaného 21. septembra 2013 v Bratislave:
bod A), č. 8) Berie na vedomie: Návrh na uskutočnenie XXXI. DFS v
Poprade roku 2014, bod C), č. 3) Ukladá: Predložiť Projekt na
uskutočnenie XXXI. DFS v Poprade.
Výbor Klubu filatelistov 54-17 v Poprade konaného dňa 3. októbra 2013 v
Poprade:
1/ Výbor Klubu filatelistov 54-17 Poprad schvaľuje usporiadanie XXXI.
Dni filatelie Slovenska v roku 2014 v Poprade.
2/ Výbor KF poveruje Rastislava Ovšonku rokovaním s vedením
Tatranskej galérie v Poprade o možnosti usporiadať XXXI. Dni filatelie
Slovenska v roku 2014 v Tatranskej galérii v Poprade.
Výbor Klubu filatelistov 54-17 v Poprade konaného dňa 7. novembra 2013
v Poprade:
1/ Výbor Klubu filatelistov 54-17 Poprad (KF) menuje Organizačný výbor
(OV) XXXI. Dni filatelie Slovenska (DFS) v zložení: predseda Rastislav
Ovšonka, podpredseda Ján Marton, tajomník Ing. Jaroslav Lacko, členovia:
Eduard Jelačič, Róbert Janíček, Ján Denk.
2/ Výbor KF schvaľuje termín konania XXXI. Dni filatelie Slovenska na
20. a 21. septembra 2014 v Poprade.
3/ Výbor KF poveruje predsedu OV XXXI. DFS Rastislava Ovšonku
prípravou projektu DFS a ich doručením na sekretariát Zväzu slovenských
filatelistov (ZSF) v zmysle uznesenia Rady ZSF do 15. novembra 2013.
Dni filatelie Slovenska, pomôžem si slovami zakladateľa tohto podujatia
JUDr. Otta Gáťu, sú každoročné filatelistické podujatie s kultúrnospoločenskou náplňou. Ich poslaním je prenikanie filatelie do verejnosti,
stretávanie sa, diskusie, poučenie z nových poznatkov, spolupráca s
rôznymi inštitúciami. Prvé Dni filatelie sa uskutočnili 9. júna 1984 v
Martine. Predsedom organizačného výboru bol Otto Gáťa. Posledný, 30.
ročník, sa uskutočnil 14. a 15. septembra 2013 v Bytči. S výnimkou prvých
dvoch ročníkov a neskôr aj ročníkov 2005 a 2006 bolo toto podujatie vždy
dvojdňové. Prvý deň je venovaný prednáškam, druhý deň sa koná výmenné
stretnutie/burza filatelistického a iného zberateľského materiálu.
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Na budúci rok sme sa rozhodli zorganizovať 31. ročník Dni filatelie
Slovenska u nás v Poprade. Prvý deň, venovaný prednáškam, sa uskutoční
v sobotu 20. septembra 2014. Po dohode s p. riaditeľkou Tatranskej galérie
Annou Ondrušekovou sa prednášková časť uskutoční v Tatranskej galérii.
Druhý deň, venovaný burze, bude v nedeľu 21. septembra 2014 v
priestoroch Strednej odbornej školy na Okružnej ulici v Poprade. Práve tu
bol zatiaľ najväčší problém, keďže naše burzy mávame už roky vždy v
sobotu. Sobotňajší termín našich búrz sa preto Výbor KF Poprad rozhodol,
pre vyšší záujem, ktorým sú celoslovenské dni filatelie, presunúť na
nedeľu.
Na programe prednáškovej časti Dni filatelie Slovenska v tomto období
pracujeme. Organizačný výbor XXXI. Dni filatelie Slovenska prijme
každý návrh a pomoc, ktorý nám spoločne pomôže zorganizovať toto
podujatie čo najlepšie.
Rastislav Ovšonka
predseda OV XXXI. Dni filatelie Slovenska
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________________________________________________________
Príspevky do Klubových zvestí vyhotovili:

Eduard Jelčič
Jaroslav Lacko
Rastislav Ovšonka

Klubové zvesti zostavil: Rastislav Ovšonka
December 2013
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.

