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Eduard Jelačič: Vážení kolegovia filatelisti

Začíname rok 2012 , v ktorom nás čaká veľa úloh, a tak by som všetkým
členom  KF 54 – 17 zaprial pevné zdravie, rodinné zázemie, úspechy v
rodinnom i filatelistickom živote.

Rok 2011 sme úspešne ukončili, nemusíme sa hanbiť za našu prácu, veď
sme dosiahli veľmi pekné výsledky v práci s mladými členmi. Dokonca i
autorka detskej známky je z nášho regiónu. Burzy  poriadané našim
klubom majú svoje dobré meno v rámci východného i stredného
Slovenska, naši členovia vydávajú pravidelne filatelistický spravodaj
venovaný našej práci...

Čo doložiť? V tomto roku nás čaká ťažká úloha s usporiadaním
celoslovenskej výstavy Popradfila  2012.  Túto úlohu isto  spoločnými
silami zvládneme. Verím, že naša členská základňa sa rozrastie o nových
mladých členov a tiež spolu s novými členmi sekcie geofila, zvládneme
vytýčené úlohy k spokojnosti všetkých členov.

Prajem ešte raz veľa úspechov

                                                                                                Eduard Jelačič
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Rastislav Ovšonka: Z kuchyne našej internetovej stránky

V závere minulého roku, 19. októbra 2011, sme vytvorili klubovú
internetovú stránku www.kfpoprad.estranky.sk. Podľa doterajšej
návštevnosti stránky to vyzerá tak, že to bol krok správnym smerom. Po
viac ako troch mesiacoch už môžeme hodnotiť prvé štatistiky. Kým v
novembri sme na stránke zaznamenali 89 unikátnych prístupov s celkovou
návštevnosťou 461 návštevníkov a zaznamenali sme 3093 zobrazení
stránok, v januári bol už počet unikátnych prístupov 221 s celkovou
návštevnosťou 873 návštevníkov a 2153 zobrazeniami stránok.

Výpovednú hodnotu má aj
prehľad zobrazených
stránok,  čiže  to,  ktoré
konkrétne stránky si
návštevníci na našej
stránke pozreli. Ukázalo
sa,  že  zaradenie  rubriky  o
popradských poštách bol
veľmi dobrý ťah. O túto
rubriku bol za posledný
štvrťrok najväčší záujem,
keď si ju pozrelo vyše 330
návštevníkov. Nemenej
zaujímavé sú pre
návštevníkov stránky aj
rubriky o nás, Aktuality a
História, keďže každú z

nich si pozrelo 250 až 300 návštevníkov. Hneď za nimi sú informácie o
pripravovanej výstave Popradfila 2012. Až po týchto rubrikách nasledujú
rubriky z fotoalbumu.

Internet je hlavne pre dnešnú mládež jedným z rozhodujúcich
informačných kanálov. Preto chceme v tomto trende pokračovať. Keďže si
stránku spravujeme sami, vieme na ňu okamžite zaradiť aktuálne
informácie o pripravovaných podujatiach, ako sú klubové stretnutia či naše
burzy.

http://www.kfpoprad.estranky.sk/
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V blízkej budúcnosti chceme naplniť aj prísľub o sprístupnení časopisu
Slovenský filatelista, ktorý vychádzal v 30-tych až 50-tych rokoch
minulého storočia. Myslíme si, že to môže pomôcť všetkým záujemcom o
filateliu a históriu, špeciálne históriu filatelie na Slovensku, keďže nie
každý má prístup k originálom a cestovanie do archívov stojí peniaze, ale
hlavne čas.

Ak máte nejaké pripomienky k stránke, radi ich prijmeme. Privítame tiež
vašu spoluprácu pri napĺňaní obsahu stránky. Všetky potrebné kontakty sú
uverejnené priamo na našej internetovej stránke.

Ing. Josef Rančák: Nová tradícia - predvianočné filatelistické stretnutie

Už druhýkrát sme usporiadali v mieste konania Podtatranských búrz
predvianočné stretnutie podtatranských filatelistov, ktoré pozostávalo
z odbornej prednášky a miniburzy.

Tú predniesol známy
filatelista, vystavovateľ,
juryman a filatelistický
odborník Mgr. Jozef
Sopko zo Sabinova na
tému " Ako zostaviť
súťažný filatelistický
exponát ".

Pútavú prednášku, dopl-
nenú mnohými ukážka-
mi prednášajúceho si
vypočulo asi 35

prítomných filatelistov a nechýbala ani naša mlaď z KMF. V bohatej
diskusii si mladí aj skôr narodení vymieňali praktické skúsenosti a Mgr.
Sopko im neúnavne vysvetľoval veci, ktoré sú podstatné na vytvorenie
kvalitného exponátu. Názorne ukázal, pri čom sa noví vystavovatelia
dopúšťajú najviac chýb, čo je podstatné vystaviť a čoho je potrebné sa
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vyvarovať. Nelka Gloriková vystavila na našich paneloch svoj nový
exponát a Mgr. Sopko jej poradil, čo má na exponáte vylepšiť.

Ukážky z tvorby ďalších našich mládežníkov, ich ocenenia a ukážky
z činnosti a ocenenia členov klubu za rok 2011
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Prednášajúceho Mgr. Jozefa Sopka počúvalo pozorne auditórium našich
filatelistov
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Počas plodnej besedy košickí, ale aj naši filatelisti ponúkali svoje
filatelistické prebytky a tradične, ako každý rok podával Števo Pitoňák
prítomným predvianočné menu z kuchyne Estery Lackovej.

Toto podujatie prispelo k zvýšeniu našich teoretických aj praktických
vedomostí nielen z oblasti vystavovateľskej, ale aj iných. Došlo
k stretnutiu zberateľov zo širšieho okolia a ich spoznaniu. Pribudli noví
záujemcovia o filateliu a  pri našom klube bola založená sekcia
Známkových zemí  pre Výchoslovenský región.

Bolo to úspešné a hlavne prospešné stretnutie a radi by sme v takýchto
akciách pokračovali aj naďalej.

... a teraz zaplať, Štefan...
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Rastislav Ovšonka: Putovanie po archívoch a knižniciach

Keď sme sa vlani s Jánom Denkom a Jožom Rančákom rozhodli, že sa
po12 rokoch pokúsime vydať históriu nášho klubu, netušil som, do čoho
ideme. Základom pre mňa bola brožúrka " 75 rokov organizovanej filatelie

v  regióne  Poprad  ",  ktorú
zostavil Ladislav Stanko v roku
2000. Publikácia dnes už nie je
fyzicky k dispozícii. Mňa
najviac " hnevalo ",  že počiatky
filatelie v Poprade nie sú v tejto
knižke vôbec zachytené, keďže
autorovi chýbali zdroje. Ani
dnes nemôžem povedať, že by
som sa dostal až na úplný
začiatok, ale aj s pomocou
viacerých členov klubu sa mi
podarilo získať informácie a
dokumenty, ktoré sú pre mňa a
verím, že budú aj pre ostatných
zauímavé.

Pátranie  po  histórii  klubu  sa  v
Poprade len začalo. Jedna
z prvých ciest smerovala do
Slovenskej národnej knižnice v
Martine, kde sa mi podarilo
prezrieť všetky časopisy
Slovenský filatelista z rokov
1939 až 1945.

Do Štátnej vedeckej knižnice sme sa vybrali spolu s Jánom Denkom, kde
sme si dali za cieľ preštudovať noviny Slovenský východ z
medzivojnového obdobia.
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Celodenný výjazd do Košíc však nesplnil naše očakávania. Podarilo sa
nám získať len minimum informácií. Denník Slovenský východ, aspoň tie
čísla, ktoré sme videli, len výnimočne písal o Poprade a dianí v ňom. Bola

to však dobrá
skúsenosť. Nezdá sa,
ale sedieť niekoľko
hodín v knižnici a
listovať starými
novinami nie je až
také jednoduché, hoci
nasmiali sme sa dosť
z rôznych správičiek
zo života v 30-tych
rokoch minulého sto-
ročia na východnom
Slovensku. Jeden z
dokumentov, po kto-

rom zatiaľ neúspešne pátrame už dlhšiu dobu, je aj Katalóg 1. výstavy
poštových známok pre Východné Slovensko a Podkarpatskú Rus, ktorá sa
konala 21. až 28. októbra 1928 v Košiciach.

Oveľa úspešnejšie som dopadol v Poštovom múzeu v Banskej Bystrici. Tu
som zháňal najmä údaje o popradských poštách, keďže sa nám na našej
internetovej stránke sľubne rozbehla rubrika o popradských poštách, za
ktorú patrí vďaka dvom Jánom - Švikruhovi a Denkovi.

Cestu do B. Bystrice si ešte budem musieť zopakovať a možno sa ku mne
niekto ďalší pridá. Okrem získania cenných informácií o niekoľkých
popradských poštách, bola návšteva Poštového múzea prínosná aj v tom,
že sa mi podarilo získať unikátne fotografie popradskej hlavnej pošty a
staničnej pošty, ktoré som doteraz nikde nevidel.

Oveľa viac som očakával od nedávnej cesty do Bratislavy. Len pred časom
som sa dozvedel, že v Bratislave existuje „filatelistická knižnica“. To, čo
som však našiel, ma sklamalo. Je chvályhodné, že sú nadšenci, ktorí z
vlastnej iniciatívy a vo vlastných priestoroch poskytnú priestor pre
vytvorenie akejsi knižnice. Za jedno dopoludnie sa však nedá pozrieť
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niekoľko krabíc plných kníh, keď človek ani nemá prehľad, kde sa čo dá
nájsť. Potenciál tu je, ale chcelo by to trochu usporiadať. Určite by to
ocenili viacerí filatelisti.

Ako som už naznačil v úvode, podarilo sa mi objaviť viacero nových,
doteraz nepublikovaných vecí. Zásluhu na tom majú viacerí súčasní i
bývalí členovia klubu. Doplnenú a rozšírenú publikáciu o histórii klubu by
sme  chceli  mať k  dispozícii  už  počas  októbrovej  výstavy  POPRADFILA
2012. Dovtedy sa ešte pokúsime vyhľadať ešte viac informácií.

Rastislav Ovšonka: POPRADFILA 2012

V poslednom čísle Klubových zvestí 3/2011 sme informovali o prvých
krokoch prípravného výboru súťažnej filatelistickej výstavy
POPRADFILA 2012. Dnes už môžeme potvrdiť, že náš projekt výstavy
prerokovali príslušné orgány Zväzu slovenských filatelistov. Rada ZSF na
svojom zasadnutí 4. decembra 2011 v Bratislave prerokovala a schválila
Projekt filatelistickej výstavy II. a III. stupňa POPRADFILA 2012.

Krátko na to sme vypracovali prvé číslo Bulletinu so základnými
informáciami o výstave. Bulletin sme rozoslali jednotlivým klubom
filatelistov na Slovensku. Jeho plnú verziu máme zverejnenú aj v
samostatnej rubrike na našej internetovej stránke, kde sa nachádzajú aj
prihlášky exponátov. Výstava POPRADFILA 2012 sa uskutoční od 12. do
27. októbra 2012 v Tatranskej galérii na Hviezdoslavovej ulici 12 v
Poprade.

Podtatranská filatelistická výmenná schôdza

Klub filatelistov v Poprade Vás pozýva na Podtatranskú filatelistickú
výmennú schôdzu, ktorá sa bude konať 17. marca 2012 v Poprade v jedálni
Stravex na Drevárskej ulici 8 (oproti autobusovej stanici). Ostatné
zberateľské odbory sú vítané.

Kontakt: Ing. Jaroslav Lacko, Jurkovičova 432, 059 35 Batizovce, mobil:
0903 933 283.
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Zoznam členov KF 54 - 17, KMF V-3 a sympatizantov k 31.12.2011

1. Bizub Štefan 34. Mlynský Vladimír
2. Budaj Ľudovít 35. Mrštinová Laura
3. Cehlár Jozef 36. Mrštinová Michaela
4. Černý Jaroslav 37. Petrovská Zuzana
5. Denk Ján 38. Urbanová Daniela
6.  Ďumbala Stanislav, Ing. 39. Boháč Bronislav - zomrel
7. Fabián Július, Ing. 40. Csont Július, MUDr.- zomrel
8. Faix Ján
9. Gallo Alojz, Ing.
10. Holl Róbert, Ing.
11. Janíček Róbert
12. Jelačič Eduard
13. Katiaľ Miroslav, MUDr.
14. Klug Tibor
15. Kolen Milan, Dr.
16. Kriš Valent
17. Kušnirik Jozef, Dr.
18. Lacko Jaroslav, Ing.
19. Lacko Vladimír
20. Marton Ján, Ing.
21. Mlynár Michal
22. Ovšonka Rastislav
23. Pitoňák Štefan
24. Rančák Josef, Ing.
25. Roudenský Ivan
26. Schuster Rudolf
27. Stejskal Václav
28. Švikruha Ján
29. Švirloch Marián, PhDr.
30. Tóth Ernest
31. Želonka Peter
32. Gloriková Nela
33. Hájovský Patrik
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______________________________________________________

Príspevky do Klubových zvestí vyhotovili:     Ján Denk
                                                                        Eduard Jelačič
                                                                        Rastislav Ovšonka
                                                                        Ing. Josef Rančák

Klubové zvesti zostavil:                                  Ján Denk
Február  2012

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.

http://www.kfpoprad.estranky.sk/

