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Vážení a milí vedoucí KMF
Tentokrát se ozýváme po delší p estávce. P es všechnu snahu zpracovat Kurýra byla
vytíženost Zde ka Oká e taková, že se nepoda ilo dát ho v lo ském roce dohromady. Nicmén
máme tu rok 2010 a pot eba p edat informace se stala nezbytnou.
Proto:

Vše nejlepší v novém roce 2010 s prvním letošním íslem
Kurýra!
V tomto ísle p inášíme aktuality ze zasedání výkonného výboru KM S F, opravu ve
vyhodnocení sout že aktivity za rok 2008, informaci Standy Duška o lo ském finále FO
v Pardubicích a k tomu i celkovou výsledkovou tabulku. Ze znojemského tisku zve ej ujeme
rozhovor se Standou Duškem o výstav Jihlava 2009. Dále uve ej ujeme návrh text a tabulky
pro individuální sout ž mladých filatelist a v samostatné p íloze jsou texty k tématu
celostátního kola FO „Od písma k literatu e“

Zdraví Vás
Jaroslav Pun ochá
len OKM Jižní Moravy

P ílohou KURÝRA bude sout ž mezi KMF a hlášení o innosti KMF v roce 2010.

KRÁTCE ZE SCH ZE V KONNÉHO VÝBORU KM S F (dne 6. ledna 2010)
1. Finále FO 2010
P edpokládané místo a termín: Brno, 19.6.2010
2. Sout ž pro mladé filatelisty
Byl projednán a schválen návrh textu individuální sout že mladých filatelist a tabulka pro hodnocení. Bude
p edloženo k projednání a schválení na plénu KM S F v lednu 2010.
3. Plenární sch ze KM S F
Plenární sch ze KM S F se koná v sobotu 23. ledna 2010 od 9:30 hodin v prostorách sekretariátu S F
v Praze.
4. Cena KM FIP za literaturu
P ihlášky sout žních exponát byly odeslány komisi mládeže FIP.

OPRAVA SOUT ŽE
V minulém ísle Kurýru bylo „VYHODNOCENÍ SOUT ŽE AKTIVITY MEZI KMF ZA ROK 2008.“
bohužel se do p i zpracování výslednice vloudil omyl, takže p inášíme opravu a Standa Dušek se omlouvá
postiženým. První ty i místa beze zm n. Dále pak:
5. místo
6.a7.
8.

KMF 56-20
KMF 56-14
KMF 56-23
KMF 56-08

Byst ice/Pernštýnem
Bojkovice
Krom íž
Adamov

240 bod
230
230
150

FINÁLE NÁRODNÍHO KOLA FILATELISTICKÉ OLYMPIÁDY 2009.
Uskute nilo se 6.6.09 v Pardubicích.
Jak finále probíhalo se rozepisovat
nebudu,
dostate n
vše
popsal
p edseda jury V.špatný ve svém lánku
v asopise FILATELIE 7/09. Spíš bych
cht l napsat n kolik post eh , z mého
pohledu.
V první ad musím pochválit KM S F a
leny pardubického KF. Finále bylo
zorganizováno perfektn . Z JM oblasti
jsme p ijeli o den d íve. Ze 3 sm r :
Znojma, Jihlavy a Zlína. Ubytováni jsme
byli v hotelu H rka. Na znojemskou
delegaci ekal na autobusovém nádraží
p.Fencl, jeden z po adatel a náš patron
p es exponát „Cenné nálepky APOST
P“. Provedl nás po historické ásti
Pardubic a doprovodil do hotelu. Po así
bylo p ív tivé a všem se nám tento
první den, nesout žní, velice líbil.
V sobotu prob hla vlastní sout ž.
Výsledky jsou v další ásti Kurýra.
Denisa Kacetlová, kategorie „Z“, 2.místo
Škoda, že den p ed odjezdem
onemocn l V.Šalomoun, kategorie C, takže JM v této kat. nem la sout žícího.Vynikající byl nápad s perníkovou
„známkou“, pro první t i v každé kategorii (viz foto).

V nastávajícím školním roce bude finále FO s nejv tší pravd podobností v Brn . Téma: VÝZNAMNÉ
OSOBNOSTI NAŠÍ LITERATURY.
Tím jsem se dostal k mé vlastní úvaze, co s FO dál. Vedu KMF již 32 let a vím, jaká situace byla d ív a jaká je
te . Nebe a dudy. Myslím si, že by stálo za úvahu vzít v potaz n kolik t chto mých myšlenek.
Zrušit oblastní kola FO a finan ní prost edky soust edit pouze na finálovou sout ž, která by mohla být alespo
2-denní, (stejn , alespo si to myslím, v tšina OKM toto kolo nepo ádá).Finále by se mohli zú astnit všichni
organizovaní mládežníci, kte í by sout žit cht li (ono to i tak, co se tý e množství,slavné nebude). Finále bych
navrhl jako sout ž jednotlivc s tím, že výsledné po adí v jednotlivých kategoriích by bylo podle po tu získaných
bod . Ono je to, z psychologického hlediska mládežník takové divné, když se jich n kdo, v etn rodi , po
finále zeptá jak dopadli a oni ukáží diplom se slovem „Ú AST“. To nic nikomu ne íká!. Když tam bude mít,t eba,
napsáno 8.místo, tak je to po ád lepší! A taky jasné. Co se tý e hodnocení oblastí,vše by z stalo jako dosud.
Z každé kategorie by se do hodnocení vybral jen ten nejlepší.
len OKM S F Brno, Dušek Stanislav.

NÁRODNÍ KOLO 36. RO NÍKU FILATELISTICKÉ OLYMPIÁDY
Kategorie Z

PARDUBICE 6.6.2009

Jméno a p íjmení

OBLAST

Držmíšek Martin
Kacetlová Denisa
Soukup Samuel
K ivková Jana
Kolá ová Delie

V
JM
J-Z
SM
JM

Jméno a p íjmení

OBLAST

Ondrejková Pavlína
Martin Porkristl
Soukupová Gabriela
Láníková Žaneta
Be i ka Petr

JM
J-Z
J-Z
JM
V

Jméno a p íjmení

OBLAST

Soukupová Sára
Krpálek Jan
Kortnetz Ji í
Be i ka Martin
Hošková Karolína

J-Z
JM
JM
V
J-Z

Jméno a p íjmení

OBLAST

Kategorie A

Kategorie B

Kategorie C

Kraus Tomáš
Sedliský František

J-Z
V

Filat.
test
37,5
35
14,5
21,5
6

exponát
celkem
43
41
30
21
15

Body
sou et
80,5
76
44,5
42,5
21

Filat.
test
22,5
28
22,5
25
18,5

exponát
celkem
50
40
42
39
42

Body
sou et
72,5
68
64,5
64
60,5

Filat.
test
29
29,5
20
22
25,5

exponát
celkem
41
37
45
43
38

Body
sou et
70
66,5
65
65
63,5

Filat.
test
17
6,5

exponát
celkem
47
61

Body
sou et
64
37,5

PO ADÍ
1.
2.
3.
4.
U
PO ADÍ
1.
2.
3.
U
4.
PO ADÍ
1.
2.
U
3.
U
PO ADÍ
1.
2.

DALŠÍ 2 MEDAILE VE SBÍRCE ML. ZNOJEMSKÝCH FILATELISTU (z tisku)
Ve dnech 13.-18.10.09 prob hla v jihlavské Oblastní galerii Vyso iny národní + regionální filatelistická výstava
JIHLAVA 2009. Na této výstav prezentoval své dva výstavní exponáty i znojemský Klub mladých filatelist
(KMF).Položili jsme vedoucímu KMF Stanislavu Duškovi n kolik otázek.

Byli jste se na výstavu podívat?
Jist . Není to daleko a takovou p íležitost jsme si nemohli nechat ujít. Jeli jsme v sobotu, kdy na výstav byl
bohatý doprovodný program.
Jaký?
Mimo výstavní prostory, v Dom kultury,byla velká filatelistická burza. Ideální možnost doplnit si fil. materiál do
exponátu. Odtud jsme se p esunuli na poštu Jihlava 1, kde byla u p epážek, v limitovaném po tu kus ,
p íležitostná cenná nálepka APOST. No a odtud jsme šli již rovnou na výstavu.
Jaká byla výstava?
Dob e zorganizovaná, úrove exponát vysoká. Naše 2 exponáty se v žádném p ípad na výstav neztratily.
Regula Jan vystavoval sv j parádní exponát „Sjednocující se Evropa“, který mimo výstav v R již mohli
shlédnout návšt vníci výstav na Slovensku, Rakousku, N mecku a také i na sv tové výstav BELGICA 06
v Bruselu. Jury v Jihlav jeho exp. vysoce ohodnotila, získal pozlacenou medaili. Druhý náš exp. „Ochrana
p írody a životního prost edí“, který vystavovala Kacetlová Denisa, získal také vysoké hodnocení – velkou
st íbrnou medaili.
Takže jste spokojen.
Mám šikovné mládežníky. Vím, že se snaží svoje v domosti a vše ostatní, co se v KMF nau ili, zúro it v co
nejlepší medailové umíst ní. Takže co jiného než spokojenost.
A jaké doprovodné akce byly p ímo na výstav ?
Na výstavu p ijeli dva nejlepší slovenští grafici a rytci poštovních známek, Martin inovský a Fero
Horniak.Druhý jmenovaný je patronem našeho KMF, který nese jeho jméno.Z eských um lc tu byl Martin Srb,
skv lý rytec a grafik.Všichni m li na výstav autogramiádu.Ale to nebyla jediná.V sobotu bylo na výstav
zasedání sekce olympsport a k této p íležitosti byl na výstav výplatní stroj eské pošty s p íležitostným
što kem zobrazující slavnou dvojici eskoslovenských hokejových reprezentant , bratry Holíky.I ti m li na
výstav autogramiádu.A když už, tak už. T etí autogramiádu tu m l Karel erný,poslanec poslanecké
sn movny parlamentu R,který tu zárove k til svoji novou publikaci Tvá e Vyso iny na poštovních známkách.
A to jste všechno stihli?
No museli jsme, co nám zbývalo. Takovou sešlost na jednom míst jen tak n kde neuvidíte!
Kde se konalo slavnostní vyhodnocení výstavy?
Slavnostní palmáre prob hlo v historickém sále jihlavské radnice.Bylo to p íjemné.Mimo medailí a diplom
znojemští mládežníci dostali i v cné ceny. Na záv r po adatelé p ipravili také n co pro chu ové bu ky,
raut.Toho jsme si ale moc
neužili. Museli jsme na
autobus,ale i tak se nám
všem na výstav moc líbilo.
Na záv r se chci zeptat.
Do vašeho KMF se m že
p ihlásit kdokoliv?
Ano. P ivítáme kdykoliv
nové zájemce, od 2. t ídy
ZŠ. Naše sídlo je ve
znojemském Dom d tí a
mládeže a sch zky máme
každou st edu, od 14.30 do
17.30 .
Blahop eji
k úsp šné
reprezentaci DDM a M sta
Znojma a a se vám da í i
nadále!

Slavnostní palmáre. Zprava –mládežníci Regula Jan a Denisa Kacetlová, grafik a rytec Fero Horniak a
vedoucí znojemského KMF Dušek Stanislav.

Zasedání komise mládeže S F v Praze dne 23.1.2010
V sobotu 23. ledna jsem se spolu s Honzou Hermanem zú astnil pléna komise mládeže našeho svazu.
Vzpomínám, že ješt p ed n kolika lety bývala tato sch ze tak obsazená, že jsme se na sekretariát na Hole kové
sotva vlezli. Tentokrát nás bylo jen deset. A to byl jako host p ítomen tajemník S F pan Mgr.Jaroslav Male ek.
Jako obvykle byly probrány dosažené úsp chy mladých filatelist , zhodnocena sout ž mezi oblastmi a vedoucí
jednotlivých oblastí referovali o innosti ve své oblasti. Dotkli jsme se financování innosti p ípravy FO v letošním
roce. P ijalo se téma na FO v p íštím školním roce – voln e eno – m j oblíbený kraj. Obsah a nám t bude ješt
up esn n.
M zaujalo jak v sou asné dob vypadá situace s KMF v republice. Zaprvé KM S F již v pr b hu roku 2009
slou ili dvakrát dv oblasti. Praha a St edo eská oblast tvo í jednu a jižní se západními echy.
A te p ehled KMF:
po et KMF
po et platících len
neplatících
Praha a st ední echy :
1
0
1
Jižní a západní echy:
4
5
14
Východní echy
7
33
Severní echy
3
14
Severní Morava
10
23
34
Jižní Morava
11
36
12
Co íci k tomuto výsledku. Je jasné, že zásadní pokles lenské základny dosp lých doprovází i pokles poštu KMF a
d tí. KM s tímto problémem dlouhodob bojuje a všichni jsme dostali za úkol zamyslet se nad tímto problémem a
p ijít sou asn s n jakým nápadem.
Tolik ve stru nosti k zasedání KM v Praze.
RNDr. Zden k Oká

Individuální sout ž mladých filatelist
(návrh k projednání 23.1.2010)
Individuální sout ž mladých filatelist umožní ocenit i jednotlivce oblasti mládežnické filatelie. Ud luje se ve
dvou kategoriích:
1. mladí filatelisté, kte í vytvo ili a vystavili vlastní exponát
2. mladí filatelisté, kte í dosud nevytvo ili vlastní exponát
Podklady pro hodnocení p edají oblastní komise mládeže S F vždy do konce zá í p íslušného
kalendá ního roku.
Vít zové obdrží diplom a cenu, které ud lí Komise mládeže S F na doporu ení oblastních komisí mládeže
S F do konce p íslušného kalendá ního roku.
Aby bylo možno aktivitu mladých filatelist objektivn hodnotit, byla stanovena kritéria, podle kterých se
oce ují jednotlivé innosti p íslušným po tem bod Vít zem se stává mladý filatelista s nejvyšším po tem
dosažených bod .
Vytvo ení exponátu (nejmén 8 lis.)
Další práce na exponátu - za rok
Ú ast na výstavách:
- na propaga ní nesout žní výstav
- na premiérové a regionální výstav
- na národní
Na výstav v zahrani í
se k uvedenému po tu p i ítá dalších
- na výstav v zahrani í pod patronátem FEPA
- na výstav v zahrani í pod patronátem FIP
Dopl kové body za hodnocení na výstav :
malou bronzovou medaili
bronzovou medaili
malou post íb enou medaili
post íb enou medaili
malou st íbrnou medaili
st íbrnou medaili
pozlacenou
zlatou
Ú ast na filatelistické sout ži, anket po ádané S F
Filatelistická olympiáda:
- za ú ast v KMF
- za ú ast v kraji (oblasti)
- za ú ast v národním kole

20 bod
15 bod
5 bod
8 bod
15 bod
5 bod
25 bod
30 bod
6 bod
9 bod
12 bod
15 bod
18 bod
21 bod
25 bod
30 bod
2 body
5 bod
15 bod
25 bod

Za získání OOZ
1. stupn
2. stupn
3. stupn

50 bod
30 bod
15 bod

Hodnoceni aktivity v KMF za školní rok
Získání nového lena pro KMF
Publikování lánku ve filatelistickém tisku

5 – 9 bod
1 bod
20 bod

Publikování lánku v nefilatelistickém tisku
Vytvo ení a provoz filatelistického webu (KMF apod.)

10 bod
20 bod

P i rovnosti bod rozhoduje vyšší po et bod za kritéria v tomto po adí: výstavy, FO, ostatní.
Kategorie mladých filatelist bez výstavního exponátu je ur ena p edevším pro jinak výborné mladé filatelisty,
kte í sice dosahují v práci KMF výborné výsledky, ale z objektivních d vod zatím nemají výstavní exponát. Tím
mohou zasáhnout do sout že bez ztráty bod za chyb jící exponát.
KM S F 2009

Individuální sout ž mladých filatelist (návrh k projednání)
P íjmení a jméno: ……………………………………………………
Kategorie:
KMF: …………………………………………………………………
body
Vytvo ení exponátu (nejmén 8 lis.)

20

Další práce na exponátu - za rok

15

Ú ast na výstav - propaga ní nesout žní

5

- premiérové a regionální

8

- národní

15

Na výstav v zahrani í se k uvedenému po tu p i ítá dalších

5

- na výstav v zahrani í pod patronátem FEPA

25

- na výstav v zahrani í pod patronátem FIP

30

Body za - malou bronzovou medaili

6

- bronzovou medaili

9

- malou post íb enou medaili

12

- post íb enou medaili

15

- malou st íbrnou medaili

18

- st íbrnou medaili

21

- pozlacenou

25

- zlatou

30

Ú ast na filatelistické sout ži, anket po ádané S F

2

Filatelistická olympiáda - za ú ast v KMF

5

- za ú ast v kraji (oblasti)

15

- za ú ast v národním kole

25

Získání OOZ : 1.

stupn

50

2.

stupn

30

3.

stupn

15

Hodnoceni aktivity v KMF za školní rok

5 - 9

Získání nového lena pro KMF

1

Publikování lánku ve filatelistickém tisku

20

Publikování lánku v nefilatelistickém tisku

10

Vytvo ení a provoz filatelistického webu (KMF apod.)

20

BODY CELKEM

Datum, podpis: ……………………………………………………..

p id lené body

Ješt n kolik snímk od Standy Duška z výstavy
Jihlava 2009

