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    P  O  Z  V  Á  N  K  A  
 

Vážení vedoucí KMF 
 
Zveme Vás na aktiv vedoucích KMF, který se bude konat v sobotu 1.prosince 2007 v zasedací 
síni d�kanátu Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brn�, Po�í�í 7.   
Za�átek je v 9,30 hodin. 
Program: 
 1. Zpráva P�edsedy OKM o �innosti v roce 2007 
 2. Sout�ž mezi KMF a OKM 
 3. Výstava PRAGA 2008  
 4. R�zné 
 5. Ukázka filatelistické sbírky 
 
Vedoucím bude proplaceno cestovné  a poskytnuto malé ob�erstvení.  
 
     Elreda Št�rbová      RNDr. Zden�k Oká�   
 Tajemnice  OKM  JM     P�edseda OKM  JM 
 
 
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity se nachází na Po�í�í. Sem se dostanete od hlavního 
nádraží tramvají �. 2 sm�r Mod�ice, zastávka Po�í�í. Je to �tvrtá zastávka tramvají.  
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Vážení a milí vedoucí KMF 

 
 Už se mi to ani nechce psát. Brzy skon�í další rok, ve kterém jste pracovali s mladými 
filatelisty. Máme za sebou  pernou práci, ale i úsp�chy. Na první stránce jste si p�e�etli pozvánku 
na seminá� vedoucích KMF. Zde si pohovo�íme o všem co jsme za uplynulý rok absolvovali a co 
nás �eká v roce dalším. Nebudu se tedy dnes sáhodlouze rozepisovat a t�ším se na naše spole�né 
setkání. 
  
 Zdraví Vás  
   

RNDr.Zden�k Oká� 
p�edseda OKM Jižní Moravy 

 

 

Výsledky oblastního kola 34.ro�níku FO BRNO 19.5.2007 
 
Po�adí  Jméno     KMF 56-     Test  Listy jurmani Celkem 
              1. 2. 3. bod�                         
Kategorie „Z“ 
 Bez ú�astníka 
  
 
Kategorie „A“ 
1.    Kotrnetz Ji�í       83 Znojmo    30  15 15    15   75 
2. Ondrejková Pavlína  104         28  14 10 16   68  
3. Krpálek Jan      96 Jihlava   22  10  8 12   52  
 
 
Kategorie „B“   
1. Šalomoun Vojt�ch     83 Znojmo  37  15 17 18   87 
 
 
Kategorie „C“ 
1. Horák Stanislav     83 Znojmo  37  15 17 18   87  
2. Soukup Pavel     93 Jihlava   28  12 12 16   68 
 

 
Letošní oblastní kolo FO bylo ve znamení pokra�ující situací s mladými filatelisty.  Výše 
uvedený p�ehled Vám jasn� nazna�uje, co chci �íct. I když bezesporu jsme nejlepší oblast 
v mládežnické filatelii, ne�íká se mi to snadno. Šest mladých filatelist� sout�žících a šestnáct 
dosp�lých. Absolutní p�evaha dosp�lých. To však nic ne�íká o úrovni sout�že. S ní jsem byl 
velmi spokojen. A to se projevilo i na národním kole FO, kde jsme  op�t  vít�zili. Vím, že je to 
dlouhodobou zásluhou vedoucích ze Znojma a Jihlavy, tedy jmenovit� pán� Stanislava Duška a 
Martina T�my.     
Je jasné, že na zdárném pr�b�hu se jako vždy podíleli �lenové OKM. Jmenujme p�edevším 
J.Pun�ochá�e, který  jako již po mnohá léta, stvo�il otázky do sout�že a aktivn� pomáhal p�i 
hodnocení a pr�b�hu. Bez financí se neobejdeme a tak Honza Herman je nenahraditelný. 
Jmenovat paní Št�rbovou, která se tradi�n� stará o správný pr�b�h není  možné nezapomenout. 
V dozorech  místností  se  st�ídali pan A.Machala a K.Šott. Hodnocení  miniexponát�  zabezpe�ili  
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pánové J.Hviž�, F.Dvo�á�ek a Z.Oká�. Diplomy vypisoval svým nezapomenutelným  písmem 
pan S.Dušek.  
Na celkové, p�kné atmosfé�e se podíleli všichni p�ítomní vedoucí KMF a vedení OKM. Všem 
Vám, se kterými jsem se letos setkal pat�í m�j dík. 
 
          
         RNDr.Zden�k Oká�  
              p�edseda OKM 
 

 

Výsledky celostátního kola 34.ro�níku FO konaného 
v Mladé Boleslavi 23.6.2007 
 

P�i Národní výstav�  Mladá Boleslav 2007 prob�hlo i finále 34.ro�níku filatelistické olympiády. 
Dále uvádím výsledky,  které oficiáln� vydala KM S�F 
Po�adí Jméno       oblast     Test  Exponát celkem  Celkem 
            body   body  bod�                          
Kategorie „Z“ 
1. K�ivková Jana  SM  20,5   45  65,5 
2. Soukupová Gabriela Z�  19   36  55 
3. Zuntychová Tereza J�  26   27  53 
4. Male�ková Veronika Sev�   6   42  48 
5. Pavlí�ek Adam  V�  12,5   25  37,5 
        
 
Kategorie „A“ 
1.    Kotrnetz Ji�í        JM  11,5   53  64,5 
2. Popelová Nina  J�  20,5   44  64,5  
3. Soukupová Sára  Z�  23   41  64 
4. Dostál Jan   V�  22   37  59 
5. Male�ková Gabriela Sev�   3   39  45 
6. Soukup Ond�ej  PHA  10,5   33  43,5  
 
 
Kategorie „B“   
1. Šalomoun Vojt�ch    JM  37   56  93 
2. Sehnoutka Petr  SM  25,5   45  70,5 
3. Kranz Tomáš  Z�  16,5   50  66,5 
4. Mestek Filip  PHA  14,5   38  52,5 
5. Kudlata Ji�í  J�  11   39  50 
6. Be�i�ka Martin  V�  12   35  47 
 
 
 
Kategorie „C“ 
1. Horák Stanislav    JM  32   54  86   
2. Gombkötö Pavel  PHA  17,5   39  56,5 
3. Štusáková Hana  V�  12,5   37  49,5 
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Celkové po�adí kraj�:   1.    JM     10   4.-5. SM 18   

 2.  Z�    15   6. PHA 19 
(uvedeny jsou tzv.     3.  J� 17   7. Sev� 23  
      trestné body)  4.-5.  V� 18     8. St�� 28 
 
   

Podle materiál� KM S�F 

 
 

30. let v �ele znojemské mládežnické filatelie (vzpomínky postaršího filatelisty) 
 
TROCHU  HISTORIE. 
Když m� jednou v TV Prima položil moderátor otázku jak dlouho známky sbírám, moje odpov�� byla 
jednozna�ná. Od té doby co si pamatuji. �ili celý život. M�j tatínek je také sbíral. No a tam jsem to 
„odkoukal“. V mých 18 letech m� všechno p�edal a sám za�al sbírat zápalkové nálepky.  Naplno jsem 
se za�al filatelií zaobírat až po skon�ení základní vojenské služby. Když jsem se oženil, jak to tak 
v život� bývá, p�išly d�ti. Dv�. Dcera a syn. A až za�aly chodit do ZŠ, tak to p�išlo. Na jedné t�ídní 
sch�zce m� t�ídní u�itelka požádala, zda bych na škole necht�l vést filatelistický kroužek. �ekl jsem 
ano – a tak jsem se dostal k mládežnické filatelii. Bylo to v roce 1976. Je to neuv��itelné, ale je to již 30 
let (školních). 
V roce 1984 jsme se zaregistrovali na komisi mládeže S�F v Praze. A na sv�t� byl Klub mladých 
filatelist� 56 – 83  Znojmo. Tím pádem jsem byl zván na aktivy vedoucích KMF do Brna, konaly se na 
brn�nské hv�zdárn�. Zjistil jsem, že existuje filatelistická olympiáda (FO), že je dobré zúro�it práci 
mládežník� tvorbou exponát� a kudy by se m�ly ubírat teoretické i praktické znalosti mladých 
nadšenc�. No a za�al jsem pomalu a jist� sbírat zkušenosti, které bych mohl v KMF co nejlépe 
zužitkovat. 
V roce 1990 jsme zm�nili p�sobišt�. P�ešli jsme ze ZŠ do DDM ve Znojm�. Tam nás vzali všema deseti 
a to ješt� nev�d�li, ani oni, ani já, jakých vynikajících výsledk� �asem  docílíme. 
Ješt� dlužno poznamenat, že od roku 1995 nese náš KMF jméno vynikajícího slovenského grafika a 
rytce Fero Horniaka. 
 
FILATELISTICKÁ  OLYMPIÁDA. 
T�i roky po registraci, kdy se m� zdálo že jsem již natolik mé mládežníky p�ipravil, jsme se jí poprvé 
zú�astnili. Byl to Petr Kresan, sout�žil v kategorii „A“. V krajském kole skon�il na 17-18 míst�. Tehdy 
se v této kategorii zú�astnilo 36 sout�žících!!! Pou�ili jsme se a v následujícím roce obsadil v Brn� 
místo druhé (38 sout�žících). Finále si sice nevybojoval, ale i tak se jej zú�astnil – za odm�nu, jako �len 
delegace JM. Kongres i finále FO se tehdy konalo v Roudnici nad Labem. 
První finálové umíst�ní pro náš KMF vybojoval v roce 1991 Tomáš Dvo�ák. Bylo to ve Svitavách a 
v kat. „B“ skon�il na míst� druhém. Finále tehdy uniklo Kamilu Hruškovi. Sice vyhrál krajské kolo 
v kat.“Z“,ale tato kat. v této dob� ješt� ve finále  nesout�žila.Tak byl ve Svitavách za odm�nu. (Všichni 
ho  tam znali. Byl až moc živý, �íkali mu „éro“). Ani ve snu m� tehdy nenapadlo, jakou š��ru 
vynikajících výsledk� ve FO jsme zrovna odstartovali. Posu�te sami ze strohé statistiky. Od tohoto 
roku,  po dobu 17 let, nebyl jediný rok, abychom ve finále FO chyb�li. Máme celkem 52 finálových 
umíst�ní s t�mito výsledky:  

32x místo prvé    5x místo t�etí     1x místo páté 
10x místo druhé    4x umíst�ní na �tvrtém míst� 
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Nejv�tšího úsp�chu jsme dosáhli ve finále v r.1996. Reprezentovali jsme JM ve všech 4 kategoriích, 
což se nám povedlo již n�kolikrát, ale ve všech 4 jsme obsadili místo první. Byla to hv�zdná sestava: 
Jakub Macoun, Ji�í Dvo�ák, Miroslav Neulinger a David Kašpárek. 
Do dnešní doby mám zaregistrováno v tabulce „pravdy“ celkem 19 finalist�. Bezkonkuren�n� vede Ji�í  
Dvo�ák, v sou�asnosti �len OKM S�F v Brn�. Do finále se probojoval celkem 10x!! Z toho 7x finále 
vyhrál. Je �estným �lenem našeho KMF a vede naše webové stránky (www.kmf.znojmo.net). N�kte�í 
byli ve finále t�eba jen jednou, ale p�ed všemi klobouk dol�. I p�ed t�mi, co se do finále nikdy nedostali. 
Ale snažili se. To se cení. 
Mezi váno�ními svátky po�ádám, letos to bude již podesáté, v hotelu U Divadla setkání finalist�. 
Nejstaršímu je momentáln� 32 let, nejmladšímu 14. Ale úpln� nejmladšímu by bylo let 11. Bohužel 
p�ed rokem zem�el. 
 
EXPONÁTY – VÝSTAVY. 
Vytvo�it vlastní výstavní exponát je vrcholem snažení každého filatelisty. Tím spíš mládežníka. První 
výstava, které jsme se zú�astnili, byla v r.1988, bezdota�ní mládežnická výstava ve Znojm�. 
Pr�kopníky byli: Tomáš Dvo�ák, Kresan Petr a Jan Skopal. Všichni t�i vybojovali velkou bronzovou 
medaili. Byl to dobrý za�átek  Doposud jsme vystavovali, mimo výstav v �eskoslovensku a �eské 
republice, v t�chto zemích: 
Slovensko: ŽILINFILA  2001, SLOVENSKO  2002 
Dánsko:  HAFNIA 2001 /sv�tová/ 
Špan�lsko:  ESPA	A  2002 /sv�tová/ 
Rakousko: ÖVEBRIA 04 
Singapur: SINGAPORE 04 /sv�tová/ 
N�mecko: PARTNER IN EUROPA 2005, REGENIA 07 
Polsko: ILAWA 2005, LUBIN 06 
Belgie: BELGICA 2006 /sv�tová/ 
Ma�arsko: HUNFILA 2007 
Momentáln� máme 4 výstavní exponáty. Naší „vlajkovou lodí“ je exp. Jakuba Macouna „Cenné 
nálepky APOST �eské pošty“. Jist� jej znáte z domácích výstav. Poprvé byl vystaven v r,1999 na 
výstav� MLADÉ SVITAVY 99. A zatím naposledy na mezinárodní výstav� HUNFILA 2007 
v Budapešti. V naší pomyslné síni slávy máme doposud celkem 61 medailí. Když jsem to spo�ítal, 
nemohl jsem tomu sám v��it. Ale je tomu opravdu tak 
 
No, co �íci záv�rem. Je ješt� spousta v�cí, které jsme absolvovali. Nap�. exkurze v Poštovní tiskárn� 
cenin a.s. Praha, návšt�va tiskárny cenných nálepek APOST, Technické muzeum v Brn� (byla to 
sou�ást výuky k FO v Mladé Boleslavi – téma �lov�k a automobil), Poštovní muzeum v Praze a další 
akce. M�žeme si je dovolit. Mimo DDM máme ješt� n�kolik sponzor�.  M�sto Znojmo, americkou 
firmu CHESTERTON se sídlem v Tel�i a NUMFIL ve Znojm�. 
Když jsem s kroužkem za�ínal, nebyl žádný problém s �lenskou základnou. Dnes je to problém. A jaký! 
Získat nového �lena KMF je malý zázrak! Je to mraven�í práce, ale v KMF jsme stále na pr�m�ru 10 
mládežník� (momentáln� 3 d�v�ata, 7 chlapc�). Pro� tomu tak je, to by byl nám�t na další �lánek.  
Znám situaci v jiných zemích, tam je o mládežnickou filatelii docela jinak postaráno. 
Po dobu 30 let se m� vyst�ídalo v kroužku již n�kolik stovek mladých chlapc� i d�v�at. N�kte�í u 
filatelie nez�stali. Ale myslím si, že moje práce zas tak marná nebyla. I když již do kroužku nechodí, 
rádi se p�ihlásí, staví se u m�, nebo zajdeme na pivo. Pochlubí se svými životními úsp�chy, n�kdy i 
neúsp�chy, jak to prost� v život� je.  N�kdy m�  p�edstaví i své partnerky(ry).  Letos jsem byl i jednomu  
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na svatb�. Byl to Kamil Hruška, ve Svitavách p�ed 16 lety  „éro“. Dnes má šikovnou ženu  – a je klidný, 
spokojený! Jsem rád, že tyto kontakty existují – a já si jich vážím. Z   �ehož mám radost nejv�tší. 
To, co jsem napsal, jsou jen útržky mých vzpomínek i sou�asnost. A to vše díky koní�ku,jemuž se �íká 
filatelie! 
 
                                                                                         Stanislav Dušek 
                                                                              Ved. KMF 56-83  Fero Horniaka 
                                                                                     Znojmo 
 

 
 
Dnešní generace finalist� FO. Letošní finále v Mladé Boleslavi. Sout�žili jsme ve 3 kategoriích, 
všechny vyhráli. Zleva: Vojt�ch Šalomoun, Ji�í Kotrnetz, Stanislav Horák. P�itom Vojta se Standou 
jsou i úsp�šní vystavovatelé. 
 
 
 

Zápis �. 40/2007 
 

ze sch�ze výkonného výboru komise mládeže S�F  
dne 3. �íjna 2007 
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P�ítomni: p. Frömer, Herman, Kalabza, Špatný, Töpfer, Vávra 
Omluven: p. Nejedlý 
 
  

1. U�itelské noviny 
 P�ipravit �lánky do U�itelských novin – p. Špatný, Töpfer. 
 
 2. PRAGA 2008 

Projednány akce KM. 
Organiza�ní výbor D�tské pošty na výstav� Praga 2008: K. Vávra – p�edseda 
       F. Nejedlý – tajemník 
       dr. M. Frömer – �len 
       dr. M. Kunst - �len 
Návrh akcí KM p�edán pí. Mykytynové. 
P�ipravuje se výstavní bulletin �. 1. 
P. T�ma poskytl plánek prostor D�tské pošty. 
 
3. Finále FO 2008 
Stále probíhá zajiš
ování prostor pro finále FO 2008.  
P. Nejedlý obstaral požadavky pro grant MŠMT, je t�eba prostudovat podmínky a p�ipravit žádost. 
Organiza�ní výbor FO: K. Vávra – p�edseda 
   F. Nejedlý – tajemník 
   dr. M. Frömer – �len 
   dr. M. Kunst - �len 

 
 4. Evropské setkání 
 Ve dnech 30.7. – 4.8.2007 prob�hne v Rakousku evropské setkání mladých filatelist�. 
 Delegace: dr. Z. Oká� – vedoucí 
   Jan Regula, Znojmo 
   Sára Soukupová, Plze� 
   další ú�astník z Brna 
 Delegace byla p�ihlášena a p�ihláška byla potvrzena rakouskou komisí mládeže. 
 Delegaci tvo�ila pí. Soukupová a její dcery. Informace ve F a MS. 
 
 5. Mladá Boleslav 2007 

Zhodnocení výstavy a finále FO. 
 
 6. Historie MF 
 Nutno dokon�it sb�r materiálu. 
 Beletristická �ást – doplnit p�ísp�vky. 
 Navrhnout strukturu publikace. 

Do konce roku 2007 ukon�it p�ípravné práce, aby na za�átku p�íštího roku mohla být publikace 
dokon�ena. 

 Uve�ejnit žádost o materiály na Infofile a v Informacích S�F. 
 Požádat o pomoc p�átele ze Slovenska. 

Vedení KM S�F znovu žádá o zasílání p�ísp�vk�, vzpomínek, informací a materiál� k historii 
mládežnické filatelie v našich zemích. 

 Stále hledáme veškeré materiály ke kongresu Neratovice 1976. 
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 7. FO 2007/2008 
 Pracovní text. 
 
P�íští sch�ze výkonného výboru KM S�F se uskute�ní ve st�edisku S�F v Praze ve st�edu 5. prosince 
2007 od 14:30 hod. 
 

Zapsal: dr. Töpfer 
 
 
 

KLUB FILATELIST� 06-40 „VYSO�INA“ V JIHLAV� 
po�ádá tradi�ní 

 

celostátní setkání sb�ratel� 
poštovních známek, pohlednic, mincí, telefonních karet, 

odznak� a dalších  p�edm�t� sb�ratelského zájmu 
 
 

v sobotu dne 15. prosince 2007 
 

v prostorech  Domu kultury DKO JIHLAVA – (Tolstého ulice 2) 
od 7.30 do 12.00 hodin. 

 

Stoly možno objednat p�edem na adrese: 
Antonín Klein, B�ezinova 110, 586 01  Jihlava 

      
 
 
     Mobil:  728 964 790 
     E-mail: vklein@nbox.cz 
 
   Cena stolu: na míst� 60,- K�, p�edplacené 50,- K� 
    vstupné pro �leny S�F 10,-K�  - ostatní 15,-K� 
     
  (Vstupenka je originální pohlednice ze série historických pohled� Jihlavy – po�.�. 4, 
     P�edcházející pohlednice lze rovn�ž zakoupit) 

   
 

 
 
 
 
 
 

 


