
Piešťany, 25.11.2015 

  Už okolo 15. hodiny sa v okolí výstavných priestorov Balneologického múzea v Piešťanoch 
trúsili milovníci výtvarného umenia, ale i filatelisti miestni i z ďalšia. O 15.30 bola zahájená výstava 
prác Alfonza Muchu, autora aj prvých známok nového štátneho útvaru Československej republiky 
v roku 1918. Okrem plagátovej tvorby a fotografii zo života autora zo zbierok Múzea Brněnska – 
múzea v Ivančiciach boli vystavené aj celé archy známok Hradčany zo zbierok Poštového múzea 
v Prahe. Po zahájení riaditeľom Balneologického múzea Piešťany a po vystúpení malých tanečníc z 
piešťanskej základnej umeleckej školy sa k prítomným prihovorila JE veľvyslankyňa Českej republiky 
pani Klausová. Nasledovala prehliadka výstavy,  kde si prišli na svoje všetci hostia. Bolo možné 
obdivovať doteraz neznáme Muchové plagáty a filatelisti zase doteraz nevystavené tlačové hárky 
známok Hradčany.  
 

 

 

Po sedemnástej sa hostia presunuli do hotela Thermia Palace na Kúpeľnom ostrove. Tu bola druhá 
časť akcie. Slávnostné uvedenie slovenskej poštovej známky s námetom z obrazu A. Muchu „Buď 
pozdravený požehnaný prameň zdravia“. Tejto časti programu sa zúčastnili aj zástupcovia Slovenskej 
pošty, a.s. Prítomných privítal riaditeľ hotela a požiadal JE pani Klausovú, zástupcov Trnavského 
samosprávneho kraja, Slovenskej pošty, POFIS-u a autora  aby sa ujali krčaha s piešťanskou 
termálnou liečivou vodou a pokrstili novú známku a vypravili ju do poštovej prevádzky.  
 

 

          



          Nasledovala tretia časť bohatého programu, vyhlásenie výsledkov súťaže o najkrajšiu poštovú 
známku Slovenska za rok 2014. Zhodnotenie súťaže urobil zástupca ZSF M. Bachratý. Zhodou 
okolnosti vyhrala známka od F. Horniaka, autora aj známky, ktorá bola práve vypravená do života. 
Zástupca Slovenskej pošty odovzdal víťazovi ocenenie. Súčasne predseda ZSF M. Naršík odovzdal 
ocenenie spoluorganizátorom tejto vydarenej akcie za Klub filatelistov Piešťany pp. A. Urminskému 
a M. Vančovi. 
 

 

 

  Ako už býva pri takýchto príležitostiach zvykom, nemohla chýbať príležitostná priehradka 
POFIS, kde si záujemcovia mohli kúpiť novú známku a nechať si opečiatkovať filatelistické materiály 
tromi príležitostnými pečiatkami, na každú časť akcie jednou. Že bol o túto službu mimoriadny 
záujem netreba ani pripomínať.  
 

 

  Čo povedať záverom. Bola to vydarená akcia a príjemne strávený popoludňajší a večerný čas. 
Nádherné prostredie toho prepychového secesného hotela a priateľská atmosféra doplnená hudobnou 
produkciou, boli dôstojným prostredím na konanie prezentácie známky i vyhlásenie výsledko ankety 
o najkrajšiu známku roku 2014, ale aj na priateľské stretnutia filatelistov i nefilatelistov.  Treba 
vysloviť poďakovanie organizátorom za vynaložené úsilie. Len tak ďalej a častejšie. Veď je známe, že 
Piešťanci to vedia robiť. 
                                                                                                                               Ivan Tvrdý 
 


