Jožko Čížek - ako si ho pamätáme
V roku 1969 bol na zjazde na Sliači vytvorený Zväz slovenských filatelistov - ZSF. V rámci
tejto novej organizácie slovenských filatelistov bola ustanovená popri iných komisiách aj
Komisia mládeže ZSF (ďalej KM), úlohou ktorej bolo zorganizovať mládežnícku filateliu na
Slovensku. Vedenia KM sa ujal ako jej predseda Ing. Otto Bartoň s malou štartovacou
skupinou, v ktorej boli prvými členmi okrem Otta Bartoňa, v tej dobe pracujúceho v ČS
televízii, pán RNDr. Milan Antala, pôsobiaci na Strednej všeobecnovzdelávacej škole
Ladislava Novomeského, ďalej pán Jozef Čížek z Elektrotechnickej fakulty SVŠT na
Vazovovej ulici a štvrtým bol Ing. Vladimír Sládek, pracovník Fyzikálneho ústavu SAV. Otto
predsedal KM, viedol schôdze, naznačoval úlohy ale aj problémy, my sme počúvali,
pripomienkovali, navrhovali a zavrhovali – nápady boli dobré aj zlé, ale stále sme šli dopredu.
Tieto prvé pracovné schôdze KM sa konali u Milana Antalu v škole na Tomášikovej ulici.
Pretože podľa vízií a plánov pri vytvorení KM sa črtalo množstvo práce, každý, kto chcel v tej
dobe priložiť ruku k dielu, bol vítaný. Postupne sme pribrali do KM ďalších entuziastov, a to
nielen z Bratislavy, ale keďže ambíciou bolo podchytiť mládež na celom Slovensku, do KM
sme naverbovali aj filatelistov z Košíc, Popradu, Mikuláša, Levíc a iných miest. Postupne sa
vďaka činnosti KM aj organizovaná mládežnícka filatelia dostala na vysokú úroveň. Na
Slovensku bolo registrovaných vyše sto krúžkov mladých filatelistov s celkovým počtom okolo
1800 mladých filatelistov. KM sa svojimi aktivitami a vonkajším prejavom stala jednou
z najživotaschopnejších komisií ZSF s pôsobnosťou na celom Slovensku.
Jožko Čížek bol zvolený za podpredsedu KM a ako si pamätám, bol nesmierne efektívny
organizátor a logistik. Zariadil, vybavil a dodal všetko, čo bolo pre danú akciu a jej zdarný
a hladký priebeh potrebné, či už išlo o mládežnícku výstavu známok, kongres mladých
filatelistov, na ktorom sa zúčastnili desiatky dokonca raz aj 180 mládežníkov, filatelistickú
olympiádu, odborný odznak zdatnosti mladého filatelistu, súťaž, výstavu alebo iné podujatia.
Myslel na všetko a nikdy na nič nezabudol, počínajúc cestovnými lístkami na MHD, cez
ubytovanie a stravu až po spracovanie propozícií, organizačných pokynov, atď., Svojimi
poznámkami, radami a pripomienkami pomohol vždy aj kolegom, ktorí mali pri organizácii
danej akcie iné úlohy. Popritom bol vedúcim krúžku mladých filatelistov - KMF, propagátor
námetovej a motívovej filatelie, zberateľ a vystavovateľ námetu jadrová fyzika a energetika
a v poštovej histórii „holdoval“ použitiu doplatných známok. Podieľal sa na vydávaní
„Spravodaja KM ZSF“ a bol jurymanom KM ZSF pre mládežnícku filateliu. Okrem toho nechal
stopu aj v publikačnej činnosti - bol autorom 29. zväzku edície Filatelistické state ZSF
„Doplatné na území Československa 1894 – 1985“ a zaujímavej príručky „Malá enyklopédia
filatelie, 1997“ pre začínajúcich, ale aj pokročilejších zberateľov.
Okrem výpočtu jeho činností a popisu širokého filatelistického záberu treba povedať, že bol
veľmi dobrým a komunikatívnym priateľom, ktorý sa snažil vždy odviesť 100% prácu, či už
v jeho zamestnaní na fakulte, alebo vo filatelii, ktorá bola jeho celoživotným koníčkom. Ak
bola príležitosť, vždy sa prejavil aj jeho zmysel pre humor a dobrú náladu. Jeho meno bude
navždy spojené s modernou slovenskou filateliou, menovite však s mládežníckou filateliou,
ktorú svoju prácou pomohol posunúť na vysokú úroveň.
Česť jeho pamiatke.
Vlado Sládek

