STRETNUTIE KLUBU FERA HORNIAKA

Bola sobota 3. december 2016. Prichádzam do Ponitrianskeho múzea v Nitre na
stretnutie s výtvarníkom, rytcom poštových známok Františkom Horniakom. Je tu už mnoho
filatelistov z Nitry, ale aj Znojma, Trenčína či Žďáru nad Sázavou. Môj odhad okolo 60
priaznivcov, ktorí sledujú známkovú tvorbu majstra Františka Horniaka.

V úvode zhodnotil činnosť filatelistického klubu KF 52-51 v Nitre jeho predseda
MVDr. Milan Šajgalík. Informoval o aktivitách, ktoré sa udiali v roku 2016. V ďalšom
príspevku nás pozdravil partnerský filatelistický klub zo Žďáru nad Sázavou a klub mladých
filatelistov zo Znojma. Po slovách, ktoré odzneli sme zistili, že majú množstvo podobných
problémov, ako mi v Nitre. Rozprávalo sa o poklese aktívnych členov filatelistov. Do sveta
filatelistov vstúpil internet a rýchle posielanie správ, ktoré neprechádzajú cez poštu. V ďalší
príspevok sa venoval výročiu založenia klubu filatelistov KF 52-51 v Nitre. Dňa 2. decembra
2016 uplynulo už 35 rokov od ustanovujúcej schôdze klubu filatelistov pri ZV ROH n. p.
Plastika Nitra. Klub vzrástol z 13 na 43 členov. O zakladaní nám vyrozprávali príbeh

filatelisti, ktorí tento klub založili. V poslednom príspevku sa prihovoril majster František
Horniak. Informoval nás o svojej výstave v Bratislave, a tiež o pripravovaných známkach na
rok 2017.

Na záver prebehla autogramiáda s grafikom a rytcom Františkom Horniakom. Predsa sa
to autogramiádou ešte neskončilo. Prebehol ešte spoločne strávený čas s filatelistami pri
večery, kde sme sa družne rozprávali.

Čo povedať na záver? Bol som rád, že som mohol byť na tomto stretnutí. Ak by ste
chceli prísť na stretnutie s majstrom Horniakom, ste vítaní. Pri príležitosti stretnutia klubu
vyšiel informačný bulletin, členovia klubu Františka Horniaka dostali podpísaný grafický list
od autora. Ďakujem takouto formou usporiadateľom, sponzorom pre vydanie bulletinu,
Ponitrianskemu múzeu v Nitre za priestor, výtvarníkovi a rytcovi známok Františkovi
Horniakovi, ale aj vám všetkým, ktorí ste vytvorili prekrásnu atmosféru filatelistickej rodiny.
Ďakujem, Peter Lakata člen klubu filatelistov KF 52-51 Nitra.

