


Vážení priatelia, zberatelia! 

V tomto čísle opäť „doháňame" Čo sa informačne nestihlo v minulých číslach. 
Podstatná je však informácia do budúcnosti, ktorá má význam  pre propagáciu 
nášho klubu, nášho mesta a filatelie ako takej a to: XXX. Dni filatelie 
Slovenska sa uskutočnia v dňoch 14. a 15. septembra 2013 v Sobášnom 
paláci a Dome kultúry Bytči. 

Prípravný organizačný výbor začal s prvými úkonmi. Už v tomto Čísle 
prinášame zápisnice z prvých dvoch zasadnutí a rozdelenie prvých úloh. 

Chcem požiadať aj bývalých členov nášho klubu, pretože naďalej sú 
verní svojej záľube o pomoc pri organizácii. Bude potrebná každá dobrá rada 
a ako sa povie, každá ruka. Podporu prisľúbil aj primátor mesta. 

Za náš klub som sa v Spolku sv. Vojtecha v Trnave dňa 3. 10. zúčastnil 
spolu s Mons. Jánom Vallom inaugurácie poštovej známky vydanej k 250. 
výročiu narodenia Antona Bernoláka (viď FDC na titulnej strane). Myslím, 
že je na mieste uviesť niekoľko údajov o tejto významnej cirkevnej i svetskej 
osobnosti. 

Anton Bernolák sa narodil 3.10.1762 v Slanici, v slovenskej zemianskej 
rodine. Zomrel 15.1.1813 v Nových Zámkoch. Bol jazykovedec, zaklada-
teľská osobnosť Slovenského učeného tovarišstva - prvého celoslovenského 
kultúrneho národného spolku, založeného v roku 1792. V rokoch 1774-78 
študoval na gymnáziu v Ružomberku, 1778-80 Študoval rétoriku, filozofiu a 
poetiku na Emerciáne v Bratislave, 1780-82 študoval filozofiu na Štefániu v 
Trnave, 1782-84 študoval katolícku teológiu na univerzite vo Viedni, 1784-87 
študoval a pôsobil na Generálnom seminári v Bratislave. Základný význam 
majú jazykové práce Bernoláka s vplyvom na kodifikačné úsilie o nový 
spisovný jazyk (tzv. bernolákovčina). Ovládal niekoľko klasických i 
moderných jazykov. Bol tiež zakladateľom Spoločnosti pre pestovanie 
slovenského jazyka. Od roku 1797 bol okresným dekanom novozámockého 
okresu. Do dejín slovenského národa sa zapísal ako prvý kodifikátor spisovnej 
slovenčiny (1787). To je len časť zo základných údajov. 

Stanislav Helmeš, 
predseda KF 
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Z á p i s n i c a  

zo spoločného zasadania výboru KF v Bytči a členov Klubu zberateľov v 
Hliníku nad Váhom - mestskej časti Bytče, dňa 7.septembra 2012 
uskutočneného v Hliníku nad Váhom 

Predmetom spoločného rokovania bolo zabezpečenie jubilejných XXX. 
Dní filatelie Slovenska, ktoré sa uskutočnia v dňoch 14. a 15. septembra 2013 
v Bytči. Časť prednášková (14. 9.) v Sobášnom paláci, filatelistická burza (15. 
9.) v Dome kultúry. 

Prítomní sa dohodli na nasledovnom : 
- medzi klubmi bude vzájomná spolupráca pri zabezpečovaní úloh 
- v organizačnom výbore XXX. Dní filatelie Slovenska (ďalej DFS), budú 
členovia oboch klubov a k spolupráci budú požiadaní členovia KF zo Žiliny 
a z Považskej Bystrice. 

- Organizačnú časť bude koordinovať predseda KF v Bytči Stanislav 
Helmeš a zabezpečovať nasledovné úlohy : 

- kontakt na mestský úrad, primátora mesta, mestské zastupiteľstvo, 
- na Dom kultúry a jeho vedenie, 
- na predsedu OZ Galza PhDr. Martina Gácika 
- na predsedu Urbáru JUDr. Miloša Geru, 
- na riaditeľku Štátneho archívu PhDr. Janu Kurucárovú 
- na postu v Bytči, na Reštauráciu u Palatína, 
- na ďalšie kultúrne zložky (vrátane kultúrneho programu) 
- na Ing. Z. Baligu s prácami na prítlače poštových lístkov 
- na kopírovacie práce , na tlačiara a ďalšie súvisiace úlohy 

- Materiálnu časť bude koordinovať predseda Klubu zberateľov Jozef 
Lulák, najmä 

- v prípade realizácie výstavy (dostatočného poctu výstavného zariadenia 
(cca 15 rámov) prevoz zo Žiliny do Bytče a späť 

- prevoz výstavných skriniek z Hliníka n/V. do Sobášneho paláca na 
vystavenie exponátov členov Klubu zberateľov 

- v súčinnosti s tajomníkom KF Michalom Krupom zabezpečenie 
montáže a demontáže výstavného zariadenia (k čomu ustanovia 
technickú komisiu z členov oboch klubov. Do úvahy prichádzajú : 
Milan Revilák, správca výstavného zariadenia, Ján Fundárek, Ing. Juraj 
Putirka a ďalší) 

Člen výboru Otto Gáťa textovo spracuje obsah katalógu XXX. DFS v rozsahu 
20 - 30 strán v ktorom budú obligatórne stránky (usporiadatelia, záštita nad 
DFS, organizátori, spoluorganízátori, OV, Čestný výbor, príhovory : primátor 
mesta, predseda OV, zástupca SP, a. s., 
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zástupca MDV a RR, predseda ZSF a zakladateľ DFS. 
- vypracuje návrh pozvánky 
- vyhotoví návrh na emblém DFS 
- vyhotoví návrh na plagát 
- vyhotoví návrh na Pamätný list k XXX. DFS 
- napíše články do Spravodajcu ZSF a do internetovej stránky KF a Klubu 

zberateľov, ako aj Zväzu slovenských filatelistov, tiež do regionálnych 
novín MY a ďalšej regionálnej tlače 

- spracuje návrh pre pozvanie regionálnej televízie 
- zabezpečí prednášateľov zo Slovenskej filatelistickej akadémie, 

Spoločenstva sv. Gabriel a Zväzu slovenských filatelistov, 
- požiada riaditeľa Pofisu o poskytnutie príležitostnej pečiatky a zria-

denie príležitostnej poštovej priehradky v Sobášnom paláci 14.9. 
- s predsedom a tajomníkom spracujú rozpočet DFS 
- požiadajú o včasné dodanie dotácie v zmysle štatútu DFS 
- v prípade dostatku finančných prostriedkov uváži sa vydanie Zborníka 

prednášok, ktorý by spracoval Otto Gáťa 

XXX. Dni filatelie Slovenska budú ideovo zamerané 
- k 1150. výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie Veľkej 

Moravy 
- k 150. výročiu založenia Matice slovenskej 
- k 70. výročiu Zväzu slovenských filatelistických spolkov 
- k 635. výročiu udelenia mestských práv Bytči 

K spolupráci na prednáškach alebo k článkom budú prizvaní: 
- k 1150. výročiu príchodu sv. Cyrila a Metóda, Mons. Ján Vallo 
- k 635. výročiu mestských práv, PhDr. Jana Kurucárová 
- k 70. výročiu založenia Zväzu slovenských fil. spolkov, Otto Gáťa 
- k 150. výročiu MS sa prednášate!' zistí 

O záštitu nad DFS budú požiadaní primátor mesta Bytča a predseda ZSF 
Predsedu KF v Považskej Bystrici požiada O. Gáťa o dodanie cca 30 pohárov 
s gravírovaným emblémom XXX. DFS. 
Ďalšie úlohy sa budú priebežne plniť tak, aby všetky práce boli dokončené 
deň pred 14. septembrom 2013. 

Prítomní zobrali na vedomie, že podľa ich osobných možností 
predmetné bude slúžiť ako orientačný plán, resp. harmonogram na 
zabezpečovanie prác, ktoré sa môžu začať realizovať už v tomto roku a 
pokračovať v budúcom roku. 

Potrebné bude včasné rozpracovanie návrhu rozpočtu. 
Zapísal: Otto Gáťa 

  



- 5 -  

Z á p i s n i c a  
zo zasadania výboru KF v Bytči 28. 9. 2012 

Po otvorení zasadania a schválení programu, člen výboru ZKF 
stredoslovenského regiónu ZSF Dr. Otto Gáťa odovzdal Stanislavovi 
Helmešovi, predsedovi KF a Michalovi Krupovi, tajomníkovi KF strieborné 
Čestné odznaky ZSF, ktoré im udelila Rada ZSF. 

Prerokoval sa návrh predsedu KF Stanislava Helmeša na udelenie 
strieborného Cestného odznaku ZSF Ing. Jánovi Haščákovi, bývalému 
predsedovi KF, čo bolo schválené. Výbor navrhol opätovne osloviť Radu ZSF 
na udelenie Ceny ZSF Stanislavovi Helmešovi k 75. výročiu narodenia, čo by 
mal Rade ZSF tlmočiť predseda ZKF Ing. J. Vangel CSc. 

Výbor schválil informáciu predsedu KF s definitívnym určením, že 14. 
a 15. septembra 2013 sa uskutočnia Dní filatelie Slovenska. 

Ďalej predseda KF informoval, že Sobášny palác má v danom čase 
rezervované Občianske združenie Galza. Výbor poveril predsedu na ro-
kovanie s predsedom OZ Galza PhDr. Martinom Gácikom na uvoľnenie 14. 9. 
pre DFS. 

Tajomník KF Michal Krupa navrhol k Dňom filatelie zakúpenie 200 
kusov poštových lístkov a prítlače na ne. Na jednom by mohol byť erbový 
reliéf Turzovcov a Coborovcov nad portálom v Sobášnom paláci. Člen pán 
Buranda navrhol vydanie Pamätného listu k XXX. ročníkom Dní filatelie 
Slovenska. Návrhy výbor prijal s podmienkou dostatočného finančného krytia 
v rozpočte. 

O. Gáťa uviedol, aby sa vydal katalóg XXX. Dní filatelie Slovenska s 
obsahom, ktorý predstavil na spoločnom zasadaní KF a Klubu zberateľov. 
Výbor KF sa bude pridržiavať záverov zo spoločného zasadnutia výborov 7. 
9.2012. 

Výbor KF sa uzniesol, aby do organizačného výboru boli okrem členov 
výboru KF prizvaní predseda revíznej komisie Ing. Ján Haščák, Mgr. 
František Garabík, Ing. Juraj Putirka, Karol Šakala, Dr. Miloš Gero, Dr. Táňa 
Rapčanová, Ing. Michal Krupa ml., Stanislava Skaličanová a Martin Helmeš. 
Z iných klubov tí, ktorí boli uvedení na spoločnom zasadaní. Väčšina už dala 
súhlas. Do Cestného výboru by mali byť pozvaní Ing. Juraj Blanár predseda 
ZSK, Miroslav Minarčík, primátor, Mgr. Gallo, Miroslav Ňaršík, Mgr. M. 
Vančo PhD. a ďalší. 

Predseda KF informoval o možnosti zabezpečenia obedov na 14. 9. 
2013 za primeranú cenu a u Dr. Geru zabezpečenie 6 nocľahov. Výbor schválil 
zabezpečenie 40 - 45 obedov. Zapísal: Michal Krupa 
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PRVÝ PREZIDENT SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
ThDr. Jozef Tiso 

V prvom čísle II. ročníka Bytčianskej filatelie sme uviedli prvú z 
osobností s koreňmi v Bytči, vedca svetového mena v jadrovej fyzike 
pôsobiaceho v Spojených štátoch, Ivana Alexandra Gettinga, ktorého 
otec Milan Getting sa narodil v Bytči. V budúcom čísle si pripomenieme 
palatína Juraja Turzu, avšak v tomto čísle sa zastavíme pri osobnosti 
ThDr. Jozefa Tisa, prvého slovenského prezidenta. V týchto dňoch 
uplynie 125 rokov od jeho narodenia. 

Jozef Tiso sa narodil 13.10.1887 v rodine živnostníka, ako druhé 
z desiatich detí otca Jozefa Gašpara Tisa (1862-1943) a matky Terézie 
rodenej Budiškovej (1863-1947). Študoval na rímskokatolíckej ľudovej 
škole v Bytči, kde dostal základy nemeckého a maďarského jazyka. Od 
roku 1898 študoval na úplne pomaďarčenom gymnáziu v Žiline, kde 
mu, podobne ako iným pomaďarčili meno na Tiszó. Toto neskoršia 
propaganda od roku 1919 a najmä po roku 1945 účelovo zneužívala 
poukazujúc na jeho maďarskú orientáciu, čo bol úplný výmysel. 

Od roku 1902 Tiso študoval na piaristickom gymnáziu v Nitre, 
kde prejavil veľký záujem o dejiny Slovákov a o slovenčinu. Zúčast-
ňoval sa národne orientovaných podujatí. Po tom, ako začal študovať 
v Pázmaneu vo Viedni, poslal pohľadnicu priateľom do Nitry, v ktorej 
spomenul „rozhárané pomery" v seminári Pázmanea. Hrozilo mu 
vylúčenie, avšak rektor s tým nesúhlasil. Napokon štúdium ukončil ako 
premiant - najlepší. 

Dňa 14.7.1910 ho košický biskup Augustín Fischer Colbrie 
vysvätil za kňaza. Nakoľko na vysvätenie ešte nemal vek, na príhovor 
nitrianskeho biskupa dostal výnimku Svätej stolice. Ako kaplán pôsobil 
v Oščadnici (1910). Tam sa zapojil do gazdovského spolku v ktorom 
sa predával tovar lacnejšie, ako u miestneho Žida. (Spisovateľ Ivan 
Kamenec dáva do pozornosti, že Tiso sa stretol s prejavmi 
antisemitizmu, čo v tých rokoch nebolo nič mimoriadne, nakoľko na 
predávaný tovar mali monopol Židia, ale práve on nabádal, aby sa 
nevzbudzovali protižidovské nálady, ale aby gazdovia sa svojpomocne 
snažili zlepšiť svoje postavenie). Od roku 1911 ThDr. Jozef Tiso 
pôsobil ako kaplán v Rajci, kde v tom istom roku založil expozitúru 
Slovenskej banky. 

ThDr. Jozef Tiso bol od roku 1913 kaplánom v Bánovciach nad 
Bebravou. Vyučoval náboženstvo na meštianskej škole. Podľa naria-
denia z roku 1919, náboženstvo sa mohlo vyučovať len v maďarskom 
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jazyku, on ho však vyučoval v slovenčine. Už v roku 1914 ThDr. Tisa 
pozval hlavný slúžny Zamaróczy, kde mu predložil viaceré sťažnosti 
na jeho osobu. Tiso sa obhájil tým, že Slováci nevedia po maďarský, 
nečítajú časopisy ani knihy v maďarčine a slovenčina je jediná, ktorej 
rozumejú, preto prednáša v slovenskom jazyku. 

Po vypuknutí 1. svetovej vojny ThDr. Jozef Tiso sa stal vojen-
ským kňazom 71. trenčianskeho pešieho pluku. Pluk bol od 23.8.1914 
nasadený v Haliči proti ruskej armáde. Tam padlo hodne Slovákov, 
najmä z Oravy. Dr. Jozef Tiso zažíval hrôzy vojny pri duchovnej 
starostlivosti o zranených a zomierajúcich. Koncom roka 1914 bol 
prevelený do slovinského Mariboru do nemocnice a vzhľadom na ťažký 
zápal obličiek bol prevezený do Trenčianskych Teplíc a následne bol 
prepustený z armády. 

V roku 1915 sa ThDr. Tiso stal rektorom Teologického seminára 
v Nitre a profesorom teológie. 19.12.1918 sa zúčastnil zakladajúceho 
zhromaždenia Slovenskej ľudovej strany v Žiline, kde sa stal členom 
výboru. V Nitre založil pobočku strany a mládežnícku organizáciu Orol. 

V roku 1921 založil týždenník Ľudová politika. V rokoch 1921 -24 
bol najmladší biskupský tajomník. V tom istom roku ako biskupský 
tajomník organizoval v Nitre slávnostnú vysviacku prvých troch sloven-
ských biskupov. V roku 1924 sa stal dekanom a farárom v Bánovciach 
nad Bebravou, kde nepretržite pôsobil (aj ako predseda autonómnej 
vlády, aj ako prezident republiky) do roku 1945. 

Časopis KULTÚRA dňa 3.10.2012 (ročník XV. Číslo 16) 
pripomenul si jubileum prvého slovenského prezidenta ThDr. Jozefa 
Tisa fotografiami z jeho života. Prinášame ukážku : ThDr. Jozef Tiso 
pri krájaní chleba a s matkou Teréziou Tisovou. 

Otto Gáťa 
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Črty z dejín zápalkových fabrík v Bytči a 
zápalkové nálepky VII. 

Obdobie Česko-Slovenskej republiky, 
Slovenskej republiky 1939 - 1945, II. ČSR 

Juraj (Georg) Reitter ml.  

Po zastavení výroby v roku 1920, Reitter zamestnával len zopár 
robotníčok v expedícii. Sklady boli plné tovaru a objednávky len občas-
né. Židovskí obchodníci a továrnici si pomáhali navzájom odberom hoci 
menšieho množstva tovaru do svojich obchodov. Odoberali aj dávnejší 
zákazníci - obchodníci v menších obchodíkoch a potravné družstvá. 

 
Poštové lístky ktorými spravidla obchodníci korešpondovali so zápalkovou fabrikou G. 
Reittera v Bytči v rokoch 1920 a 1921 v prípade akútnej potreby zaslania tovaru. 

Rok 1920 mal pre robotníkov v oboch zápalkových fabrikách napätú 
situáciu, nakoľko majitelia oboch fabrík trvali na tom, že robotníkov opäť 
zamestnajú, avšak mzdu im znížia o 20 - 25 %. (Monografia Bytča 
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1378 - 1978, str. 105) Situácia viedla k štrajku, ktorý bol úspešný a 
platy robotníkov v Reitterovej továrni sa zvýšili o 6 %. Majiteľ továrne 
pochopil alebo bol nútený pochopiť zmenenú situáciu. Na znak akejsi 
spolupatričnosti nariadil, aby sa s jeho rodinou odfotografovali všetci 
zamestnanci továrne. 

 
Zamestnanci továrne na zápalky v Bytči majiteľa G. Reittera, rok 1923 

(majiteľ G. Reitter v čiernom obleku, vedľa manželka a vedľa nej syn Armin s dcérou) 

Počet evidovaných zápalkových nálepiek z rokov 1918 - 1943 
je malý. Dominoval im text Slovenské zápalky, Reittera len meno a 
miesto, u Reicha & Steinera aj ochranná známka. 

 
Zápalkové nálepky oboch fabrík z rokov 1920 - 1943. 
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Pokiaľ katalóg zápalkových nálepiek s údajmi výroby v zápal-
kových továrňach uvádza, že v rokoch 1937 - 1946 vlastníkom továrni 
bol Veľkodistribučný podnik v Prahe, tento údaj by odporoval novému 
štátoprávnemu usporiadaniu Slovenska (od 14.3.1939 vznik Sloven-
ského štátu). Mám za to, že ide o omyl, ktorý je zrejmý aj z toho, že na 
nálepkách sa ako miesto výroby uvádza len Bytča, nie Veľká Bytča. K 
tejto zmene došlo 1.4.1946 (keď sa mesto vrátilo k názvu pred rok 1867, 
pred pomaďarčením názvu). Ďalej uvedené nálepky asi pochádzajú z 
rokov 1946 - 1948. 

 
Zápalkové nálepky so značkou Veľkodistribučného podniku 

Záver štúdie môžem len citovať z katalogizovaných údajov, že v 
rokoch 1946 - 1948 fabriky na zápalky po znárodňovacích dekrétoch 
patrili pod Drevoindustriu v Bratislave, v rokoch 1948 - 1953 pod závod 
Iskra Bytča, keď stroje boli demontované a vyvezené do Afriky. Som 
presvedčený, že s niektorými uvedenými údajmi by sa dalo polemizovať 
a predpokladám, že filumenisti si niektoré rozpory už vyriešili. 

Záverom, som názoru, že seriál priblížil jedno odvetvie ľudskej 
činnosti - výrobu zápaliek v Bytči k ďalším poznatkom. Za informácie 
ďakujem pánom Jozefovi Lulákovi, pánu Ing. Gajdošovi a pánu Kvasnič-
kovi z Brna. Ich poznatky som sa snažil doplniť literatúrou a archívnymi 
dokumentmi, čím vznikol sublimát historickej črty i zberateľského záujmu 
či záľuby. Ďakujem aj ďalším, ktorí v debatách sa snažili nájsť historickú 
pravdu v rámci dostupných poznatkov. 

Dr. Otto Gáťa 

Dokončenie 
2.5.2012 
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Z neuverejnených článkov v Spravodajcovi ZSF v roku 2011 Pre ZSF smutný 

február 1997 

Možno zapochybujete či je dôvod v Bytčianskej filatelii spomínať dávno zosnulého 
predsedu Zväzu slovenských filatelistov JUDr. Jozefa Olaha, veď, čo mal s klubom 
filatelistov v Bytči spoločné ? Odpoveď je: mal. Článok bol roku 2010 zaslaný 
Spravodajcovi ZSF, ktorý ho neuverejnil. Uverejňujeme ho. 

Večnosť sa poponáhľala, keď JUDr. Jozef Olah, predseda ZSF vo veku 
nedožitých 57 rokov 6.2.1997 náhle, uprostred práce skonal. Boli to smutné dni aj 
na cintoríne v Slávičom údolí v Bratislave, kde sa s ním prišli rozlúčiť nielen 
filatelisti zo Slovenska. Pohrebu sa zúčastnilo niekoľko členov vlády a Národnej 
Rady SR, predstavitelia Najvyššieho súdu SR a ďalší predstavitelia inštitúcii. 
JUDr. J. Olah bol vedúcim kancelárie Úradu vlády, vedúcim kancelárie 
ministerstva spravodlivosti, predseda Ústrednej volebnej komisie, zanietený 
filatelista, ale predovšetkým dobro srdečný človek a priateľ, ktorý s nadhľadom 
riadil aj slovenskú organizovanú filateliu. Tak si ho staršia generácia pamätá a tak 
sa žiada spomenúť filatelistickú osobnosť pri 15. výročí úmrtia. 

JUDr. Jozef Olah sa vždy stotožnil s tým, čo dýchalo filateliou. Bol členom 
Predsedníctva ZSF až po roku 1989, keď bol občiansky a zväzo-vo rehabilitovaný 
(vedenie Zväzu slovenských filatelistov mu nedovolilo vykonávať vyššie funkcie). 
Od roku 1991 bol tajomníkom ZSF. Roku 1992 sme spolu založili časopis 
Slovenská filatelia. V publicistickej činnosti bol jedným z realizátorov vydávania 
edície Filatelistické state. S Ing. Ottom Bartoňom bol najproduktívnejším autorom 
statí, štúdii a ucelených diel čo pozdvihovalo vzdelanostnú úroveň zväzu. 

V roku 1995 bol JUDr. Jozef Olah zvolený za predsedu ZSF a v krátkom 
čase skonsolidoval pomery v ZSF z predchádzajúcich rokov, v ktorých zanikala 
väčšina klubov filatelistov a členovia vystupovali zo ZSF 

JUDr. Jozef Olah bol prvý z predsedov ZSF, ktorý praktizoval zasadania 
mimo Bratislavy. Z jeho podnetu sa v roku 1995 uskutočnilo zasadanie Rady ZSF 
v Bytči, kde otvoril XII. Dni filatelie, prvý raz ako Dni filatelie Slovenska. Do toho 
času predsedovia ZSF mali k Dňom filatelie negatívny postoj a nezúčastňovali sa 
ich. Dr. Olah podporil myšlienku Stanislava Helmeša, aby XII. Dni filatelie 
Slovenska v Bytči boli oslavou storočnice organizovanej filatelie na Slovensku. 
Stalo sa. Zaslúži si spomienku. 

Otto Gáťa 
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Z redakčnej kuchyne alebo = odpovedáme 

Tak, a máme tu prvú otázku : V tiráži bulletinu Bytčiansky filatelia sa uvádza, že sa 
jedná o dvojmesačník, avšak bulletin vychádza ako mesačník. Nieje to chyba ? 
Redakčná rada súhlasí s čitateľom. Bytčianska filatelia. Pri založení rátalo sa s tým, 

že vzhľadom na finančnú stránku klubu zrejme si nebudeme môcť dovoliť vydávať 
mesačník a dokonca nie vo väčšom rozsahu ako na 4 strany. Vďaka hospodáreniu predsedu 
klubu, ušetrili sme a môžeme si dovoliť vydávať mesačník a čo viac, nie na štyroch, ale 
občas dokonca na 12. stranách. A verte, je o čom informovať. Máme záujem na tom, aby 
členovia nášho klubu a priaznivci filatelie i bývalí členovia nášho klubu, ktorí samozrejme 
po vystúpení zo ZSF neprestali byť filatelisti, chcú vedieť o dianí vo svete filatelie. 

Na druhej strane, nevieme, dokedy nám financie vystačia a možno by sa časom 
našiel niekto, kto by povedať: Aha ! - vraj mesačník a ... meškajú. Bublina. Nie, my tou 
bublinou nechceme byť a oproti iným filatelistickým tlačiam ani nemeškáme a dokonca 
sme len o 4 strany „tenší". Takže, lepšie je, ak v tiráži je dvojmesačník a mesačník posu-
dzujte ako milé prekvapenie. Napokon, toho milého zas tak veľa nebýva, ak vôbec je. 

Redakčná rada 

Neodliepajte známky! 

Pretrváva dávnejšia prax odliepania známok z celistvostí, najmä mládežníkmi. 
Chceme poznamenať, ak už niekto má možnosť dostávať obálky so známkami z podnikov, 
od živnostníkov a pod., pozorne si pozrite tieto celistvosti. Isteže podstatná väčšina 
celistvostí je z hľadiska poštovej prepravy bežná, avšak ak ide o doporučený list, list s 
vyššou frankatúrou, alebo ďalšími prvkami pošty, môže mať a spravidla má vyššiu 
hodnotu. Možno nie v súčasnosti, ale roky pridávajú na hodnote. Prato, odkladajte takéto 
celistvosti, neodliepajte z nich známky. Starší filatelisti napohľad z bežného listu 
„vyčítajú" viaceré zaujímavosti. 

Stanislav Helmeš 

 


