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V roce l984 jsem založil na škole Klub mladých filatelistů. Až jsem byl mile překvapený,
kolik žáků se do klubu přihlásilo. Po zápisu a instruktáži, kdy a kde se budeme scházet tak
začala naše první schůzka. Ukázal jsem jim svoje známky a řekl jim, aby si pořídili nějaký
album, do kterého si budou známky ukládat. Dále jsem jim vysvětlil, že nemohou sbírat vše,
ale, aby se rozhodli, co chtějí sbírat. Třeba kosmonautiku, koně, lokomotivy, auta, nebo něco
jiného. Také jsme se dohodli na termínu a čase schůzek. Nakonec jsem je požádal, aby na
příští schůzku si donesli svoje známky, abych jim mohl poradit, na co by se měli zaměřit.
Rovněž jsem jim ukázal lupu a pinzetu a výstavní listy. Rovněž jsem jim ukázal různé
katalogy, podle nich zjistí, jakou cenu některé známky mají. Potom jsme se rozešli.
A tak jsme se pravidelně setkávali na schůzkách, vyměňovali si známky nejdříve mezi
sebou, později, když jsme dostali nabídku přebytků i od starších filatelistů z Klubu filatelistů
z Uherského Brodu, tak jsme si i známky kupovali a každý si je zařazoval do svojí sbírky. A
tak se jejich sbírky pomalu rozmnožovaly. Když bylo vidět, že rozsah jejich sbírek je
dostačující, abychom mohli vytvářet výstavní listy, tak za moji asistence se začaly jednotlivé
výstavní listy vytvářet. Toto všechno se odehrávalo na filatelistických schůzkách až do roku
1986, kdy jsme se rozhodli, že se máme již čím pochlubit, a každý z nich již měl hotovo
několik výstavních listů, že se pokusíme uskutečnit I. filatelistickou výstavu známek. A tak se
také stalo. Usilovně se začalo pracovat na výstavních listech. Každý se snažil, aby jich měl co
nejvíce, aby se měl na výstavě čím pochlubit. A tak naše schůzky se prodlužovaly a všichni
usilovně pracovali.

I.
VÝSTAVA POŠTOVNÍCH ZNÁMEK
se konala na počest letu prvního člověka do vesmíru
20. dubna 1986.
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Stalo se tak 20. dubna 1986 v Agitačním středisku v Šumicích. Tato výstava se konala za
pomoci Klubu filatelistů z Uherského Brodu, kteří nám zapůjčili svoje exponáty a tak nám
s touto výstavou pomohli. Součástí této výstavy byly i ukázky rytin zasloužilého umělce
Josefa Herčíka. Kromě mladých filatelistů (Petr Bosák, Petr Kozub, Radim Šašinka a dalších),
vystavovali i dospělí (František Šalanda, předseda Klubu filatelistů z Uherského Brodu,
PaeDr. Oldřich Páleníček, Ladislav Šidlo a Josef Koller.)
Výstava měla velký úspěch, a výstavu navštívilo kolem stovky spokojených návštěvníků.
Byla to vůbec první svého druhu ve vesnici. Místní funkcionáři nám vyslovovali obdiv a
poděkování, za to, co jsme vykonali. Každý vystavovatel dostal pamětní list.
V závěru bych chtěl poděkovat všem, kteří se na přípravě a vystavování exponátů podíleli.
Zvláště bych chtěl poděkovat vystavovatelům z Uherského Brodu a funkcionářům Místního
národního výboru, za bezplatném zapůjčení Agitačního střediska. Zároveň nás žádali,
abychom v této zajímavé práci pokračovali. Mladí filatelisté se dmuli pýchou a hrdě
ukazovali své exponáty. Když viděli výsledky své práce, tak jich to podnítilo k ještě lepší. Po
této výstavě se nám v kroužku rozšířily řady nových zájemců.
O úspěšnosti výstavy poštovních známek svědčí i článek ve Slováckých novinách v květnu
1986.

Úspěšná výstava.
Kroužek mladých filatelistů při ZŠ v Šumicích,
uspořádal ve spolupráci s Klubem filatelistů v Uh. Brodě v neděli 20. dubna
1986 v Agitačním středisku Výstavu poštovních známek a rytin zasloužilého
umělce Josefa Herčíka. Výstava se konala u příležitosti letu prvního člověka do
vesmíru. Setkala se se značnou pozorností veřejnost.
Pro výstavu si každý s vystavovatelů zvolil námět a téma, který on sbíral. A tak se na výstavě
sešly různorodé ukázky jejich sbírek. Ti lepší již vystavovali 10 a více výstavních listů, ti
ostatní kolik jich mohli vystavit. A tak se sešla celá řada námětů. Některý sbíral Koně, jiný
Automobily, další Květiny, Kosmonautiku, Olympijské hry, Sporty, kopanou a Kočky. Každý
z mladých vystavovatelů se chtěl pochlubit se svou sbírkou.

Originál okopírovaný list z kroniky výstav.

Příprava na výstavu a výroba výstavních listů.

Originál okopírovaný list z kroniky výstav.

Příprava na výstavu známek a výroba výstavních listů.

II.
VÝSTAVA POŠTOVNÍCH ZNÁMEK
se konala dne 16. dubna 1987 ve školní jídelně
na počest dne kosmonautiky.
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Tentokrát byli vystavovateli především členové filatelistického kroužku, kteří připravili
pro tuto výstavu dostatek výstavních listů a tak to byla jejich první samostatná výstava. Chtěli
se pochlubit tím, jak od první výstavy pokročili ve svých sbírkách. Těch vystavovatelů také
přibylo. Mladí filatelisté- vystavovatelé: Martin Bradáč, Petr Kozub, Jaroslav Kadlčík, Radim
Šašinka, Tomáš Bartoš a další. S dospělých vystavoval jen Ladislav Šidlo několik svých
exponátů, jako byl SPUTNIK, OLYMPIJSKÉ HRY V MOSKVĚ A APOLLO.
Součástí VÝSTAVY BYLA SOUTĚŽ V ODHADU POČTU ZNÁMEK (5.000). Do soutěže
se zapojili 129 žáků a pět dospělých, a z nich správně odpovědělo 9. Z toho 6 žáků a 3 dospělí
odpovědělo správně. Vylosování bylo provedeno na schůzce mladých filatelistů 22. dubna
1987. Odměněni byli tito žáci: Karel Podškůbka, Radka Šojdrová, Pavel Slíva, Jitka
Kubáňová, Michal Janča a Petr Kozub. S dospělých to byli: učitel Emil Kňazeje, učitelka
Pavla Hasoňová a kuchařka Marie Synčáková.
Každý vystavovatel obdržel pamětní tisk, který připravil PaeDr. Oldřich Páleníček.

Návštěvníci při prohlížení exponátů ve školní jídelně.
Návštěvnice při prohlídce soutěžních otázek.

III.
VÝSTAVA POŠTOVNÍCH ZNÁMEK
konaná dne 28. února 1988 na počest 40. výročí
vítězství pracujícího lidu v únoru 1948.
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Kroužek Mladých filatelistů pokračoval ve své činnosti již čtvrtým rokem a bylo to na jejich
sběratelských úspěších znát. Jejich sbírky se rozrůstaly a postupně přibývalo i výstavních
listů. Přibývalo i zájemců o tuto činnost. Vystavovatelů přibývalo a měli velký zájem
uskutečnit další již v pořadí třetí výstavu. A tak bylo třeba se na ni řádně připravit. Pravidelně
na schůzkách jsme pracovali na přípravě výstavních listů. Mnozí z nich jich již mělo 8 a více
výstavních listů. Při této výstavě nám opět pomohli členové Klubu filatelistů z Uherského
Brodu. Národní výbor nám vyšel vstříc a bezplatně nám pronajal Agitační středisko. Skoro
všichni členové kroužku se zapojili do přípravy. Bylo třeba uspořádat stoly, zajistit skla a
rozmístit exponáty. Dalo nám to všem zabrat, ale v den otevření výstavy bylo vše řádně
připraveno. Dokonce, jsme měli ustanovený dozor našich členů, aby nedocházelo
k poškození nebo zcizení známek. Pro zpestření zde byla i výstava mincí a starých peněz,
kterou nám zapůjčil sběratel Stanislav Ondřej.
Na výstavě se exponáty podíleli tito členové mladých filatelistů: Martin Slíva, Petr Kozub,
Marek Bradáč, Michal Janča, Marcel Plášek, Milan Tlach, Tomáš Bartoš, Radim Šašinka a
další. Někteří již vystavovali po třetí.
S dospělých vystavovali: Stanislav Ondřej (peníze), PaeDr. Oldřich Páleníček, Ladislav Šidlo
a František Šalanda, předseda Klubu filatelistů v Uherském Brodě
Pro zpestření výstavy proběhla soutěž, V URČOVÁNÍ ZNÁMEK, JEDNOTLIVÝCH STÁTŮ. Celkem se této soutěže zúčastnilo 95 návštěvníků a správně odpovědělo z nich 10.
Správná odpověď byla: NDR, PLR, BLR, RLR, SSSR, Albánie a NSR. Nejvíce chyb bylo při
určování známky číslo 6, Albánie. 2. března na schůzce mladých filatelistů byli vylosováni 3
výherci, kteří ob drželi pěkné ceny. Jsou to: Jiří Tlach (bývalý žák), Marek Horecký (žák V. A
třídy a Ester Pindurová (žákyně IV. třídy z Nezdenic). Kromě šťastných výherců ještě správně
určili státy: Jaroslav Kadlčík, Michal Janča, Martin Pindur, Petr Bosák, Emil Szymurda,
Milan Tlach a Michal Pekárek.
Všichni vystavovatelé obdrželi pamětní list, který připravil PaeDr. Oldřich Páleníček.
Kromě přípravy výstavy známek jsme se zúčastnili Okresní olympiády, konané dne 18.
března 1988 v Kulturním domě v Uherském Brodě. Komisi tvořili 3 porotci a to: František
Dvořáček za KKF Brno, Jan Fridrych za KF Uherský Brod a Ladislav Šidlo za KMF Šumice.
V tomto kole se nejlépe umístil náš člen Michal Janča, který získal 80 bodů. Další členové se
umístili na třetím místě (Petr Kozub), na čtvrtém místě Tomáš Bartoš a na páté místě
Rostislav Bachůrek. Po tomto úspěchu, na který jsme se dlouho připravovali, vítěz postoupil

do Krajského kola olympiády do Brna. Náš zástupce Michal Janča se umístil ze 40
soutěžících v první desítce.

8. KVĚTNA 1988 TRAGICKY ZAHYNUL PŘI
AUTOHAVARII NÁŠ ČLEN MAREK HRDINKA, žák VIII. B třídy
Narozený dne 9. srpna 1974 a zemřel 8. května 1988. A tak náš kroužek filatelistů přišel o
jednoho aktivního člena. Je pohřben na hřbitově v Nezdenicích. Byli jsme na jeho pohřbu.
Čest jeho památce.

Štáb výstavy.
Zleva Stanislav Ondřej, Ladislav Šidlo a PaeDr. Oldřich Páleníček.
Návštěvnice vyplňuje soutěžní lístek.

S vedoucím mladých filatelistů diskutují o exponátech.
Prohlížení vystavených exponátů.

Nejpilnější mladí filatelisté při prohlížení exponátů.
Nahoře Michal Janča, dole Petr Kozub.

IV.
VÝSTAVA POŠTOVNÍCH ZNÁMEK
konaná dne 2. května 1989 na počest 40. výročí
založení Pionýrské organizace SSM.
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Tato výstava se konala rok po smrti našeho člena Marka Hrdinku. Celý rok jsme se na tuto
výstavu pečlivě připravovali. Sháněli jsme doplňování známek ke svým tématům, vyráběli
výstavní listy a vzájemně si pomáhali. Já jim ochotně rovněž pomáhal hlavně při
rozmísťování známek na listy, lepení a orámování. A tak nám opět uplynul rok v pilné
činnosti. Koncem února jsme mohli konstatovat, že je vše připravené na výstavu. Mimo jiné
jsme i pro tuto výstavu připravili soutěž pro návštěvníky. ODHADNI KOLIK ZNÁMEK JE
V KRABIČCE.
Na této výstavě vystavovali převážně členové kroužku mladých filatelistů. Celkem jich bylo
11 a to tito členové: Luděk Kolínek, Michal Drábek, Dušan Kamenský, Roman Buchtík,
Michal Čagánek, Josef Běťák, Martin Psota, Jiří Marek, Ladislav Krčma, Martin Vysloužil a
Marek Šojdr. Výstava se opět konala ve školní jídelně a navštívilo ji 205 převážně žáků naší
školy. Výstavní plochu pomohl svojí sbírkou vyplnit vedoucí kroužku Ladislav Šidlo,
zástupce ředitelky školy.
Do soutěže se zapojilo všech 205 návštěvníků, kteří odevzdali vyplněné anketní lístky.
Z celkového počtu bylo správně odpovězeno na 37. Z tohoto počtu správných odpovědí byli
vylosovaní 3 žáci, kteří byli odměněni drobnými dárky. Byli to: Martin Hřib ml. z VII. A
třídy, Ludmila Bachůrková z II. třídy a Krystína Mikulcová rovněž z II. třídy.
Při hlasování o nejlepší vystavený exponát bylo odevzdáno 62 anketních lístků. Nejlépe byl
hodnocený exponát Romana Buchtíka z IIV. A třídy, na druhém místě byl umístěn exponát
Martina Vysloužila z VIII. B třídy a jako třetí byl vyhodnocen exponát Martina Psoty z V. B
třídy. Všichni byli odměněni pěknými dárky.
Každý vystavovatel dostal na památku tiskový list, který pro tuto výstavu připravil PaeDr.
Oldřich Páleníček. Výstava, i když byla rozsahem menší, přesto byla úspěšná a do kroužku se
přihlásili další členové. A my jsme pokračovali v další činnosti.

7. ČERVNA 1989
Náš kroužek uskutečnil s kroužkem mladých ochránců přírody, vedený ing. Milanem Pipalem
na myslivecké chatě v Končinách společnou besedu o ochraně přírody a o myslivosti.
V průběhu besedy se uskutečnila mezi oběma družstvy soutěž o postřehu a zručnosti pěti
členných hlídek. Soutěž vyhrálo družstvo mladých filatelistů. Její členové byli odměněni
drobnými dárky. Vítězné družstvo tvořili tito mladí filatelisté: Martin Vysloužil, Josef Běťák,
Martin Psota, Michal Čagánek a Luděk Kolínek.

SLÁVA VÍTĚZŮM, ČEST PORAŽENÝM!
Besedy o ochraně přírody a o myslivosti se zúčastnilo celkem 16 dětí a dva vedoucí. Na závěr
si účastníci opekli špekáčky, které jim chutnali. Škoda, že podobných akcí se nekonalo více.
Členové našeho kroužku mladých filatelistů na tuto akci dlouho vzpomínali.

V.
VÝSTAVA POŠTOVNÍCH ZNÁMEK
se konala 7. května 1996 na počest 51. výročí osvobození
naší obce rumunskou armádou v roce 1945.
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I na tuto výstavu jsme se důkladně připravovali. Část starších členů kroužku odešla a na jejich
místo přišlo hodně člen nových, hlavně z nižších ročníků a tak naše práce začala vždy os
samého začátku. Nejdříve jsme se mezi sebou poznávali, zjišťovali, co chtějí sbírat. V tom ji
pomáhali jejich starší členové a vedoucí, pro kterého to byla opět náročná práce. Prakticky se
začínalo od nuly. Přes všechny tyto potíže se nám společně podařilo vytvořit dobrý kolektiv a
tak jsme se začali připravovat na tuto výstavu. Výstava proběhla opět ve školní jídelně a
navštívilo ji 129 především žáků školy, skoro všech tříd o čemž svědčí celá řada podpisů
v naší kronice.
Na výstavu dodali své exponát tito členové mladých filatelistů: Julie Kandrnálová Michal
Ptáček, Josef Hřib, Pavel Horalík, Milan Šidlo, Ota Bachůrek, Jakub Tlach, Jaroslav John a
Marie Pomykalová.
Pro výstavu jsme rovněž připravili soutěž. KOLIK ZNÁMEK JE V BONBONIÉŘE? Správná
odpověď byla 8.400 kusů.
Přesný počet neuhádl nikdo. O sto kusů známek se zmýlili 4 soutěžící. Soutěže se zúčastnilo
129 soutěžících. O sto kusů méně, nebo více známek odhadli: žáci Jaroslav John, Milan Šidlo
a Jiří Valášek. O sto kusů více odhadla počet známek paní učitelka Jiřina Datinská.
Losováním v kroužku byl vylosován žák IV. třídy Milan Šidlo, který byl odměněn malou
pozorností.
V soutěži o nejlepší exponát byl vyhodnocen exponát Marie Pomykalové, která vystavovala
celkem dva exponáty, na druhém místě byl oceněn exponát Jaroslava Johna a na třetím místě
exponát Jakuba Tlacha. Na dalších místech skončili Ota Bachůrek, Milan Šidlo, Pavel
Horalík, Josef Hřib, Michal Ptáček a Julie Kandrnálová.
Každý účastník této výstavy známek obdržel pamětní list, který připravil PaeDr. Oldřich
Páleníček, který mně pomáhal skoro u všech výstav a pro každou vytiskl pamětní list, za což
jemu třeba vyslovit velké poděkování.
Výstava byla návštěvníky hodnocena jako vydařená. Škoda, že to byla výstava poslední,
protože dosavadní vedoucí kroužku mladých filatelistů odešel do důchodu a nikdo z učitelů
neprojevil o tuto záslužnou činnost zájem, což je veliká škoda.
Všechny výstavy známek organizoval Ladislav Šidlo, zástupce ředitelky školy. O všech
výstavách je vedena kronika, kterou vlastní bývalý vedoucí kroužku. Fotografie v této kronice
byly pořízeny jednak autorem, ale většinou panem Stanislavem Janíčkem, který svou
záslužnou činností přispěl k uchování vzpomínek na tuto dobu. Patří mu za to velké

poděkování. Když jsem se dal do přepisování kroniky, je mně 80 let. I já rád vzpomínám na
svoje filatelistické začátky. Ve vzpomínkách se stále vracím k té době, kdy jsem tuto činnost
vykonával. Kroužek se pravidelně scházel každou středu od 13. do 15 hodin tak, aby
přespolní stihli odjezd vlakem nebo autobusem do Rudic nebo Nezdenic.
Kromě sběratelské a vystavovatelské činnosti jsme se zajímali o historii vydávání známek. O
vůbec první vydané známce na světě, ale i o vydání první Československé známky, ale i
známky vydané různými státy. Při naši rozsáhlé činnosti jsme plnili odznak Sběratelfilatelista. Od roku 1985 do roku 1989 bylo našim členům uděleno: v roce 1985 9 odznaků,
v roce 1986 11 odznaků, v roce 1987 10 odznaků a 6 odznaků III. stupně OOZ, v roce 1988 5
odznaků a v roce 1989 5 odznaků. Celkem bylo uděleno 41 odznaků „Filatelista – sběratel“ a
6 odznaků III. stupně OOZ.
Často se potkávám se svými žáky, bývalými členy kroužku mladých filatelistů a vždycky si
máme co říci. Tak jak já i oni často na společné schůzky vzpomínají a někteří dodnes opatrují
své exponáty a sbírání známek zůstávají věrni. Na úplný závěr bych chtěl říci, že tuto svoji
činnost jsem vykonával bezplatně. Ve filatelistickém kroužku pracovalo průměrně 12 až 15
žáků. Žáci devátých tříd odcházeli a mladší zase přicházeli. A tak to šlo kolem dokola.
Kroniku filatelistického kroužku jsem začal psát 26. dubna 1986. Přepis a úpravu Kroniky o
výstavách známek jsem dokončil 6. prosince 2016.

Ladislav Šidlo učitel v důchodu,
bývalý vedoucí kroužku mladých filatelistů

SOUTĚŽ.

Agitační středisko, kde se výstava známek konala.
Návštěvníci výstavy.

Příprava na výstavu a výroba výstavních listů.

Výstřižek z novin Slovácká jiskra z března 1988.
Mladí filatelisté na výstavě.

Originál okopírovaný list z kroniky výstav.

GRAFICKÝ TISK
věnují pořadatelé výstavy všem mladým i dospělým vystavovatelům
za jejich pomoc a účast na výstavě.

ZÁVĚR.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Co říci závěrem? Já jako malý kluk jsem se se známkami po prve setkával za Protektorátu
Čechy a Morava v době okupace našich země německou armádou. Na známkách byl
zobrazovaný Hitler a na námětech z naší republiky byly přetisky Böhmen und Mähren
(Protektorát Čechy a Morava.) Měl jsem velkou radost, když byla umístěno přímo na hlavě
německého okupanta. Po osvobození jsem získal první zahraniční známku ze Švýcarska od
tetičky Šmídové, která tam měla rodinu a mně ji dala. A tak jsem se začal více zajímat o
filatelii. Postupně jsem získával další známky, koupil jsem si na ně zásobník, do kterého jsem
je ukládal. Naučil jsem se známky z dopisů odlepovat a více si všímal námětů na nich. Občas
jsem dostal od rodičů i cizí známky a v atlasu jsem vyhledával země, odkud pocházejí. Když
jsem vycházel zdejší školu, už jsem měl slušnou sbírku známek, kterou jsem řádně opatroval
a byl jsem na ni pyšný. Po odchodu na studium na Pedagogické škole v Kroměříži jsem měl
jiné zájmy a tak jsem jen odlepoval známky z dopisů a dával do obálek. Po studii jsem
nastoupil na základní vojenskou službu do Znojma, kde na známky nebyl čas.
Ke známkám jsem se vrátil, až když jsem začal učit. V začátcích mně hodně pomohl můj
strýc, matčin bratr František Ševeček, který v již té době měl rozsáhlou sbírku. Po jejím
zhlédnutí, jsem dostal ještě větší chuť ve své skromné sbírce pokračovat. Když viděl můj
zájem, přihlásil mě do Klubu filatelistů v Uherském Brodě. A tak jsem se stal jejich členem
jako právoplatný člen. Postupně jsem od členů získával rady a náměty, kterým jsem se začal
zajímat. Zaujala mě kosmonautika a tak jsem ji začal budovat. Název sbírky byl „Začalo to
Sputnikem.“ A tak jsem se stal vystavovatelem známek na Oblastních, Krajských a
Námětových výstavách. Za tuto výstavní činnost jsem dostal 6 bronzových a 1 stříbrnou
medaili. V klubu jsem byl členem výboru a měl na starosti práci s mládeží (KMF)
v Uherském Brodě.
A tak v té době vznikl nápad, že bych mohl takový kroužek založit i na škole v Šumicích, kde
jsem učil. Od myšlenky k činu jsem dospěl, když žáci zjistili, že známky vystavuji, přišli za
mnou, abychom si kroužek také ustavili. Když jsem zjistil, o kolik žáků se jedná, tak jsem se
rozhodl, že kroužek povedu. Pro začátek se do něho přihlásilo 10 zájemců. Na první schůzce
jsme se dohodli na dni a hodině, kdy se budeme scházet a kde. A tak začala naše práce
v kroužku. Zpočátku každý sbíral všechno. Po mých radách, aby si každý vybral jen nějaký
námět, tak začaly vznikat jejich sbírky. A tak se začaly známky vyměňovat a kupovat. Když
nasbíral člen dostatek známek pro svůj námět, začali jsme sestavovat za mé pomoci výstavní
listy. A když jich již bylo dostatek, začali jsme uvažovat o výstavce. A tak první výstava byla
připravena a za pomoci Klubu filatelistů z Uherského Brodu se 20. dubna 1986 uskutečnila
v Agitačním středisku. Musím říci, že měla nad očekávání velký úspěch. Navštívilo ji 53
návštěvníků a mladí filatelisté byli velmi potěšeni a dostali ještě větší chuť do sbírání a
vystavování. Celkem jsme uskutečnili 5 výstav známek. Kromě výstav jsme plnili úkoly pro
udělení odznaku „ Filatelista – sběratel.“ Pro každou výstavku připravil PaeDr. Oldřich Páleníček pamětní list.
A co na úplný závěr říci? Chci poděkovat všem, kteří nám při výstavách pomohli a též svému
synovi Petrovi za grafickou úpravu přepisu jednotlivých listů.
Autor Kroniky kroužku mladých filatelistů.

