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Ve Zlíně dne 3.srpna 2011
Poštovní známky ze Zlína podpoří misie
U příležitosti Dne charity 2011 zahájila zlínská Charita sbírku „Poštovní známky pro misie“, která
v tuto chvíli není časově omezena.
Jako pomoc misiím je hodně rozšířeno mimo jiné i sbírání poštovních známek, které jsou
filatelisticky zpracovány a následně prodány. Takto získané finanční prostředky jsou předány
misionářům. „Již v minulosti se na nás obraceli občané, zda je možné prostřednictvím známek
pomáhat. Známky jsme od nich příležitostně převzali a odeslali organizacím, které se touto
aktivitou zabývají,“ říká projektová manažerka Pavla Romaňáková a dodává: „Na základě iniciativy
naší pastorační asistentky jsme se bez zaváhání rozhodli sbírku v našem regionu uspořádat.“
Impulzem k aktivitě „Poštovní známky pro misie“ byl článek v časopise Hlasy domova a misií o
správci farnosti ve slovenské Tepličke nad Váhom Vdp. Jánu Vallo, jehož koníčkem je filatelie,
prostřednictvím které již několik let podporuje misie. Zázemím je mu Sv.Gabriel–Spoločenstvo
kresťanskej filatelie na Slovensku spolu s dobrovolníky, kteří mu se zpracováním známek
pomáhají. „I když dopisů a pohlednic v dnešní době ubývá, snad nějaký ten kilogram známek
odešleme. Věřím, že lidé nahlédnou do svých šuplíčků, aby z něj vyzvedli uchovávané poštovní
známky, a možná díky tomu objeví i nějaký svůj zapomenutý poklad,“ říká s úsměvem
organizátorka sbírky sr.Sylvia.

Další informace: Sr.Sylvia Medňanská, pastorační asistentka, mobil: (+420) 731 646 933

Ing. Pavla Romaňáková
projektová manažerka Charity Zlín
tel./fax: (+420) 577 224 050, mobil: (+420) 603 491 601
www.zlin.charita.cz , info@zlin.charita.cz

Příloha:
Zdroj: Sv.Gabriel–Spoločenstvo kresťanskej filatelie na Slovensku http://www.svgabriel.szm.com/
a Charita Zlín, www.zlin.charita.cz
Ze zkušenosti plyne, že za balíček o hmotnosti 1kg, což je 3000 - 4000 známek, je možné získat v
současné době 8-10 Euro.
Základní informace k zasílaným známkám
• známky musejí být vystřiženy nůžkami s okrajem nejlépe 1cm, případně i více
• známka nemůže být poničena zastřihnutím /zastříhnutý rožek atp./ či trháním
• pokud je známka vystřihována z obálky, musí být zadní strana obálky odstraněna /součástí
známky je pouze papír, na němž je přilepena/
• je-li známka nalepena příliš v kraji obálky či pohlednice, toto není na škodu /více však
nezastřihávat/
• v případě, že je známka vtlačena do obálky či pohlednice, je nutné zaslat celek
• je-li známka oražena příležitostním poštovním razítkem – nevystřihávat a zaslat celek
• známky již odlepené z obálky, znovu nelepit
Sběrná místa ve Zlíně pro takto připravené známky /preferováno větší množství současně/
1. poštovní adresa /neposílat doporučeně/:
• Sr. Sylvia, Mariánské náměstí 56, 763 14 Zlín 12
2. osobní předání:
• Mariánské náměstí 56, Zlín-Štípa, schránka v podloubí kláštera /www.stipa.cz/
• Zálešná I/4057, Zlín /Drofa/, schránka Občanské poradny Charity Zlín

