Kontakt:

Klub filatelistov 52 - 40 Partizánske

Predseda: Ing. Igor Števove
Mob: 0908 130 994

Zameranie: Filatelia (známky), Numizmatika (mince), Notafilia (bankovky),
Filokartia (pohľadnice) a História mesta Baťovany - Partizánske

Adresa filatelie - CVČ :
Centrum voľného času - Luhy
Ul. Generála Svobodu 903/53
958 01 Partizánske

Administrátor stránky a e-mailu:
www.filateliape.skylan.sk
E-mail: filatelia.pe@gmail.com

Z kalendára na rok 2015 s podobizňou nášho rodáka, paraolympijského víťaza
Radovana Kaufmana

O nás
Činnosť klubu je zameraná na Filateliu (známky), Numizmatiku (mince), Notafiliu (bankovky),
Filokartiu (pohľadnice) a Históriu mesta Baťovany - Partizánske. Klub filatelistov vznikol
1.2.1944 v Baťovanoch - Partizánske a mal 49 členov. Klub má v súčasnosti 26 členov
a sympatizantov. V roku 1980 bola prvá okresná výstava v Partizánskom. V osemdesiatych
rokoch sme mali mládežnícku filateliu a mala 15 členov. Filatelia mala aj klubové úspechy.
Na začiatku roka 2004 za celoživotný podiel na rozvoji filatelie v regióne a pri príležitosti
životného jubilea udelilo ústredie Zväzu slovenských filatelistov dlhoročnému bývalému
predsedovi Ladislavovi Chalupovi Zlatý odznak ZSF. K 60. výročiu SNP sa konala v Trenčíne
dňa 9.8.2004 vernisáž výstavy v Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených síl Slovenskej
republiky. L. Chalupa bol účastníkom SNP a príslušníkom partizánskej skupiny Albína Grznára.
Mal tam svoj exponát SNP. V roku 2005 sme mali propagačnú výstavu pod názvom známky
a mince. Zúčastňujeme sa na viacerých burzách - burza starožitností a zberateľských predmetov
Expo Center Trenčín, Tradičná celoslovenská filatelistická burza v Trenčíne, Bratislavské
zberateľské dni, Medzinárodní veletrh Sběratel Praha, a na iných burzách a výstavách. Naši
členovia a sympatizanti sa zúčastnili inaugurácie vianočnej známky z nášho regiónu
v Chynoranoch 14.11.2014. Prvé klubové logá máme po 71 rokoch, 8 mesiacoch a 29 dňoch.
Klubové stretnutia sa konajú každú nedeľu od 9-11 hod. v Centre voľného času v Partizánskom.

Burza známok v Trenčíne 10.11.2013

Inaugurácia poštovej známky Vianoce 2014
Narodenie – vitráže romantizmu v Chynoranoch
14.11.2014

Vstupenka Praha 88

Bratislavské zberateľské dni 5.-6.6.2015

Ladislav Chalupa
na vernisáži výstavy Trenčín 9.8.2004
Pri príležitosti 77. výročia založenia mesta
7.8.2015

Odtlačok pečiatky k 75. narodeninám
Partizánskeho 13.9.2013

Všeobecná burza v Trenčíne 26.4.2014

Spoločná fotografia filatelistov z Partizánskeho

Mezinárodní veletrh Sběratel v Prahe
4.9.2015

Prvé klubové logá máme po 71 rokoch, 8 mesiacoch a 29 dňoch.

