
Merkur-Revue 1/2011 25

V dnešní době se již stávají tradicí stesky nad silným úbytkem fi latelistů vůbec a zvláště pak fi latelistů mla-

dých, většinou sdružovaných v Klubech mladých fi latelistů, které existují u některých Klubů fi latelistů SČF. 

Stalo se už všeobecně sdíleným klišé, že dnešní mládež preferuje spíše počítače, počítačové hry, mnohdy 

velmi drastické, na jejichž negativní působení dokonce i ve veřejném životě jsme asi už rezignovali. Místo 

běžné pošty se užívají SMS, MMS, ICQ a tím se klasická poštovní známka stává přežitkem. Tak bychom 

mohli pokračovat dále… Málokdo však sleduje aktivitu nemnoha mladých lidí a jejich výsledky v dříve široce 

rozšířené zálibě – ve fi latelii. O to více těší, že někteří dnešní „mládežníci“ dokáží více než leckterý dospělý 

fi latelista svým velkým zaujetím, odbornou erudicí a cílevědomou prací ve své fi latelistické zálibě.

Mohu zcela zodpovědně uvést alespoň jeden výrazný příklad. Mladá fi latelistka Pavlína Ondrejková 

z Vlčkova, členka KMF Zlín, vybudovala excelentní výstavní exponát s názvem „Národní přírodní rezervace 

Čertoryje – fl oristické poměry“. Na poslední výstavě v Dobříši získala 91 bodů, což podle palmáre jí přineslo 

velkou zlatou medaili a navíc i věcnou cenu. V časopise „Filatelie  – koníček i investice“ č. 10/2010, str. 34 

se však domnívají, že ohodnocení 91 bodů přísluší pouze velká pozlacená medaile, i když ofi ciální palmáre 

hovoří jinak. „Tady věřím, že snad zaúřadoval tiskařský šotek, protože  velká zlatá medaile se u mládežnic-

kých exponátů objevuje jen velmi vzácně“, podotýká Pavlínka. Každopádně však uznávají, že exponát slečny 

Ondrejkové vynikl dobře zpracovaným plánem, prokázanými odbornými a fi latelistickými znalostmi i osobním výzkumem.

Věnujme se však naší výtečné mladé fi latelistce. Výsledky její práce převážně v dětském věku odpovídaly jejím schopnostem. Postupem doby dosáhla – 

a to můžeme říci zcela zásadně a nezaujatě – přímo vynikajících výsledků. Na každou výstavu se zodpovědně připravuje a doplňuje svůj exponát, který tím 

průběžně získává na kvalitě. Nelituje času, který věnuje neustálému „pilování“ kvality svého exponátu a zcela určitě i celé sbírky, o jejímž rozsahu můžeme 

mít jen hrubou představu. K tomu sama říká: „ Vlastním slušnou sbírku čistých známek fl óry, poslední dobou se však zaměřuji na shánění celistvostí, celin, 

razítek a jiného fi latelistického materiálu, který mohu uplatnit převážně ve svém exponátu a také v dalším, který je ve fázi přípravy“. Máme se tedy i do 

budoucna na co těšit. Oprávněně tedy sbírá nejrůznější, převážně vysoká ocenění včetně věcných cen (i úsměvné věcné ceny v podobě pánských hodinek 

– tato cena udělala radost hlavně jejímu tatínkovi). Na výstavách pak pečlivě studuje exponáty jiných mládežníků – své „konkurence“ a veškeré dobré nápa-

dy akceptuje a zkvalitňuje tak svoji fi latelistickou práci.  Měla  rozhodně i štěstí, že  se  jí  ujal vedoucí KMF 56-104 Zlín pan Josef Kopřiva, bohužel nedávno 

zesnulý († 23. 8. 2010), se kterým se seznámila prostřednictvím RNDr. Zdeňka Okáče. 

Nedávno obdržela pozvání k účasti na čistě mládežnické 

výstavě pod patronátem FEPA a AAP (Alpe-Adria Philate-

ly) do Chorvatska, která se konala na hradě Trakošcan. I zde 

obdržela nejvyšší počet bodů – 83, a to zde soutěžili mladí fi la-

telisté z Chorvatska, Slovinska, Srbska, Slovenska, Rakouska 

a z České republiky. Bodové ohodnocení bylo sice nižší než 

v Dobříši, avšak při srovnání s palmáre z minulých výstav AAP 

bylo i tak zcela mimořádné. Nezbývá, než opožděně, ale o to 

srdečněji blahopřát.   

Že to Pavlínka myslí s fi latelií naprosto vážně, dokumentuje 

i fakt, že se dobře zná s význmaným rytcem českých známek 

Jaroslavem Tvrdoněm a s některými členy vedení SČF, přede-

vším RNDr. Zdeňkem Okáčem. Jen tak dál, i redakce MER-

KUR REVUE drží palce!                            Ing. Milan Kračmar,
            člen redakční rady MR

Nadějná mladá filatelistka Pavlína Ondrejková 
a její významné úspěchy

Pavlína Ondrejková se svýmy diplomy

Pavlína před svým exponátem v Dobříši a s předsedou KF Zlín

Diplom k velké zlaté medaili z výstavy v Dobříši Diplom ke zlaté medaili z výstavy na hradě Trakošcan v Chorvatsku




