
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
                      
     
 

Vážení a milí vedoucí KMF jižní Moravy 
 
P�ipadl mi nelehký úkol, napsat úvodník ke stému �íslu našeho 
nepravidelného ob�asníku KURÝRu. Již p�ed pár lety jsme slavili 
(tehdy „pouze“ t�icet let) a rekapitulovali jsme historii krajské 
(posléze oblastní) jihomoravské komise mládeže Svazu �eských 
(d�íve �eskoslovenských) filatelist�. Jak je z p�edchozích �ádk� 
jasné prod�lal S�F i jeho složky náro�nou cestu. Nebyla a není ani 
dnes jednoduchá. Vzpomínám s lehkou nostalgií na osmdesátá léta. 
Pevn� organizovaný S�SF vybudoval systém vzd�lávání mládeže ve 
filatelii a my jsme jej spole�n� napl�ovali. Každý klub 
filatelist� musel mít sv�j kroužek mládeže a tak jsme m�li v kraji 
124 kroužk� mladých filatelist�. Já vím, že kraj byl i 
nejsiln�jším v klubech filatelist�. Dodnes díky dobrému základu 
z historie máme v Brn� nejv�tší klub filatelist�, který pravda, má 
dnes jen šestinu !!! bývalých �len�. Také však máme nejrozsáhlejší 
základnu mladých filatelist�. Osobn� to p�i�ítám faktu, že jsme 
p�ed 15 – 18 lety „nezahodili flintu do žita“ a stále jsme jako 
krajská mládežnická komise pracovali.  
A to je moje dnešní první pod�kování. Díky �len�m krajské komise 
mládeže jmenovit� paní Elred� Št�rbové, panu Františku Dvo�á�kovi, 
Ing. Jaroslavu Pun�ochá�ovi, Janu Hermanovi, Jind�ichovi 
Brancovskému, Petru Štikovi, Stanislavu Duškovi a Martinovi T�movi 
a nov� Jirkovi Dvo�ákovi jsme si zachovali funk�ní kontinuitu a 
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p�ežili jsme. Všem jmenovaným, i když n�kte�í již  nejsou mezi 
námi, up�ímn� d�kuji. Nevím „kým pádem“ se nechali všichni ode mne 
ukecat, že je nutné s mládežnickou filatelii n�co dál d�lat. Je 
(nebo byl) to tým, který zachránil jihomoravskou mládežnickou 
filatelii.       
Druhé pod�kování je t�m vedoucím, kte�í se nenechali znechutit 
situací v devadesátých letech ve S�SF (S�F) a s námi vydrželi. 
Z bájného více jak stohlavého „stáda“ vedoucích je Vás jen dvacet, 
ale zasloužíte si nejvyšší ocen�ní. Byl bych rád, kdyby si Vaše 
mate�ské kluby filatelist� uv�domili jakou obrovskou práci 
odvádíte. (((Proto taky byl svého �asu KUIRÝR expedován do rukou 
p�edsed� KF, aby v�d�li jak si jejich mládežníci vedou.))) Takže 
m�l bych zde uvést jména T�ch, kte�í vezou t�žkou káru tohoto 
úd�lu a pracují pro v�ci p�íští. Alespo� tedy vzpome�me Ty, kte�í 
opravdu v�nují své srdce filatelistické mládeži. Z t�ch mocných 
KMF jsou to Standa Dušek (Znojmo), Martin T�ma (Jihlava), Josef 
Sobotka (Brno) dnes zastoupený Michalem Musilem. Oporami jsou paní 
Marie Ž�rková (Krom��íž), Antonín Rá�il (Byst�ice nad 
Pernštejnem),  Josef Kop�iva (Zlín), Karel Šott (Brno), Ing. 
Jaromír Van��ek  
Bohužel v období o kterém hovo�ím, nás mnoho vedoucích opustilo. 
Nelze zapomenout pana Jaroslava Postavu z Otrokovic, Jind�icha 
Brancovského z Brna, nebo v��n� usm�vavého pana Adamce z Byst�ice 
pod Hostýnem. Nelze pominout i další výrazné postavy mládežnické 
filatelie, kte�í v posledních patnácti letech odešli. Jmenovit� 
dva, kte�í formovali krajskou komisi mládeže dlouhé roky. Nestor 
mládežnické filatelie na jižní Morav� pan Svatopluk Žampach a jeho 
kolega Zden�k Mikula. Ob�ma vd��ím za lekce, které m� ve vedení 
kroužku dali. Práv� druhý jmenovaný, žel stokrát žel, nás opustil 
práv� p�i svém odchodu do d�chodu. Mohl ješt� mnohé pro nás 
všechny ud�lat. Vzpomínám, jak jsem mlád (cca 25 let) za ním 
chodil do kroužku mladých filatelist� v Ústavu pro t�lesn� 
postiženou mládež v Brn� na Kociánce. Je krásné p�ipomenout, že 
jsem jako doprovázející delegát na mnohých kongresech mladých 
filatelist� v Praze m�l na starosti jeho �leny. Starali jsme se 
(vlastn� nejlépe mladí hoši) o n� s p�íkladnou pé�í. Pak jsme si 
zažili mnohá pod�kování za naše služby postiženým. Škoda jen, že 
tento kroužek již neexistuje. Zden�k Mikula je nejen mládežnická, 
ale i nám�tová filatelistická legenda. Jen z t�žko jsem se s ním 
v mých rodných �e�kovicích lou�il nad jeho hrobem.  
T�etí pod�kování v mém netradi�ním (n�kte�í �eknou, že skoro 
morbidním) úvodníku pat�í t�m, kte�í drželi ot�že o trochu výše 
než já. Nelze nevzpomenout na mého osobního p�ítele, který m� jako 
filatelistu svými funk�ními postupy naprosto zastínil. Jmenovit� 
se jedná o pana Ludvíka Brokla. Jako „krajský šéf“ m� n�kdy 
za�átkem sedmdesátých letech minulého století p�edával tehdejší 
odznak II.stupn� S�SF. Jako dnes ho slyším. „To ješt� uplyne moc 
vody než dostaneš první stupe�.“ Jako nejmladší �len krajského 
výboru jsem sklonil hlavu a šel jsem. Krajské kapacity se 
usmívali… Ing. Valentin Schiebl, Karel Vlasatý, František Aujeský, 
Slaví�ek, MUDr. Fila, Josef Kop�iva, Ing. Josef Motlitba, Karel 
Lisa…. Dávno tomu první stupe� zavál v mé sk�íni prach. Ale slova 
Ludvíka m� doprovázely dlouho. Vzpomínám na jeho vstup do 
vzrušeného jednání p�i p�íprav� výstavy Brno 1978. Tehdy jsem m�l 



na starosti výstavní trezor. Výstava se konala v dnešním 
Místodržiteském paláci na Moravském nám�stí. Trezor byl v bance na 
nám�stí Svobody. Pražáci otáleli s dodáním exponát�. Ludvík bouchl 
do stolu a svým stylem �ekl. Chlapi neserte m�, Zden�k to musí mít 
v pátek, tak to bude. A bylo. Byl to velikán, který um�l zabrat, 
ale i pot�šit. A že mám možnost vzpomenout i na osoby, které skoro 
dnes nikdo už nezná, p�ipomenu dv� dámy z Prahy, které se výraznou 
m�rou podíleli na chodu mládežnické filatelie v posledních 
desetiletích minulého století. Dobrá duše mládeže na svazu paní 
Alena Hýblová, se kterou se filatelistická mládež na jižní Morav� 
naposledy setkala na kongresu v B�eclavi (1989). Dáma, která jižní 
Morav� vždy „nadržovala“. (Snad pro báje�né šéfy komise PaedDr. 
Josefa Šolce a Ing. Ladislava Klusá�ka?) Ale ve svých vzpomínkách 
jdu ješt� dále. Když jsem se v komisi mládeže ocitnul (jako tehdy 
student Masarykovy univerzity) v roce 1972 šéfoval jí PaedDr.Josef 
Šolc a jeho tajemníkem nebyl nikdo jiný než obrovský filatelista 
MUDr. Bohuslav Svoboda. A nad nimi „dozor“ z Prahy paní doktorka 
Št�pánková. Osoba, kterou jsem jenom minul. Škoda, že odešla tak 
brzy, byla nesmírn� ob�tavá a lidská.            
A pod�kování poslední, které m�lo být první. Pat�í našim rodinným 
p�íslušník�m, manželkám, partner�m, rodi��m, d�tem i známým. Vždy� 
kolik �asu, který jiní v�nují svým nejbližším jsme všichni 
v�novali filatelii. Nevím jak vy, ale u m� to vyjde skoro na celý 
úvazek.  
Vítám tedy tohoto stého KURÝRA jako d�kaz, že pokud se sejde parta 
schopných, lze ud�lat mnohé. Toto �íslo KURÝRA, a� o tom sv�d�í. 
 
         RNDr. Zden�k Oká� 
 
PAN FRANTIŠEK DVO�Á�EK OSMDESÁTILETÝ. 
 
Snad to nebude vypadat jako podlézání. Chci z této tribuny oslovit 
svého kamaráda, p�ítele, spolupracovníka, filatelistu, pana 
Františka Dvo�á�ka. Co se �íká, když píšeme svému p�íteli pár 
�ádek k mimo�ádnému jubileu? P�ejeme obvykle mnoho zdraví, pohodu 
do dalších let a v našem p�ípad� mnoho filatelistických úsp�ch�. 
Nedá mi však stru�n� zrekapitulovat i období již uplynulé.  
Milý Františku, marn� vzpomínám, kdy jsem spolu za�ali dráhu 
v jihomoravské mládežnické filatelii. Bylo to …tak dávno, že už 
nevím. Jednou jsme spolu cestovali vlakem z Prahy. Ty jsi mi 
vypráv�l mnoho m� neznámých v�cí o �eském Polabí. Pak jsme za�ali 
p�ipravovat kongres v Brn�. Aby bylo jasno m�l to být kongres 
v roce 1989, který se však jako poslední celostátní �eskoslovenský 
odehrál v roce 1990. V Brn� byl první (1974) i poslední (sedmý - 
1990) celostátní kongres mladých filatelist�. Je p�ízna�né, že na 
obou z nich jsi byl i Ty. Na prvním z nich jako vedoucí krajské 
delegace ze st�edních �ech a na posledním jako �len organiza�ního 
výboru. No  ano, mnoho v�cí jsme za spole�ná léta vymysleli a do 
praxe zavedli. Byl jsi mi vždy oporou p�i tvorb� koncept� 
mládežnické filatelie v kraji.  



A� se to zdá neuv��itelné 
skoro t�icet let bojuješ 
s mými pitomými nápady a 
vhodn� je usm�r�uješ. 
Mládež na jižní Morav� Ti 
musí pod�kovat za léta, 
které jsi strávil v komisi 
nevd��nou �inností metodika 
komise. Vymýšlení otázek 
pro kola filatelistické 
olympiády bylo Tvoje 
„hoby“.   
Ne více slov. Milý 
Františku, mám jen nemálo 
p�íležitostí n�komu p�i tak 
krásném jubileu pod�kovat. 
S plnou radostí to d�lám 
dnes. P�eji Ti p�edevším 
klid a pohodu v osobním 
život�, málo starostí se 
svým zdravotním stavem (to 
už jsi si vybral) a hodn� 
nových kousk� do Tvých 
r�zných sbírek. Krásn� si 
prožij další léta (i 
v redakci Merkura) a bu	 
stále s námi, jako d�íve 
tou dobrou oporou, jak jsi 
vždy byl. 

 
 
VÝSLEDKY OBLASTNÍHO KOLA 32.RO�NÍKU FO BRNO 16.4.2005 
 
Po�adí Jméno      KMF 56-     Test  Listy jurmani Celkem 
              1. 2. 3. bod�                          
 
Kategorie „Z“ 
1. Kraj�í� Lukáš    93 Jihlava      21    10  8  7   46  
 
Kategorie „A“ 
1.    Zoufalá Anna   83 Znojmo       32,5  19 19,5 14   85 
2. Krpálek Jan    96 Jihlava      32,5  17 16 11   76,5 
3. Matis Václav        23 Krom��íž     27  15    10,5  6    58,5 
 
4.    Peška Robin    20 Byst�íce n.P 24  16 13 15   68 
5. Slavík Petr    93 Jihlava      19   11 14 15   59 
6. Krpálek Jan    96 Jihlava      10  10 10 13   43  
 
 
Kategorie „B“   
1. Šalamoun Vojt�ch   83 Znojmo 32,5  18 14 15   79,5 
2. Mikalová Jana       24 Brno       20,5  17 16,5  14   68 
3. Matis Ond�ej        23 Krom��íž    25  14    10    5    54   
 
 
Kategorie „C“ 
1. Horák Stanislav   83 Znojmo       31,5  17 20 14   82,5 
2. Soukup Pavel   93 Jihlava      26,5  17 18,5 13   75 



 
 

NÁRODNÍ KOLO 33. RO�NÍKU FILATELISTICKÉ OLYMPIÁDY 
JIHLAVA 10. �ERVNA 2006 

 
 V sobotu 10. �ervna 2006 prob�hlo v rámci setkání mladých 
filatelist� v Jihlav� národní kolo 33. ro�níku filatelistické 
olympiády. Tématem byl tentokrát sport se zam��ením na olympijské 
hnutí. 
 Mladí filatelisté se shromáždili spole�n� se svými vedoucími 
v budov� základní školy D�ev�nomlýnská v Jihlav�. Po krátkém úvodu 
Martina T�my  vypukla v dev�t hodin  sout�ž ve všech �ty�ech 
kategoriích. Celkem z kroužkových kol postoupilo 24 sout�žících 
v�etn� dvou náhradník�, kte�í byli rozd�leni do dvou t�íd. T�etí 
t�ída sloužila vedoucím a hodnotící komisi.  
 Olympiáda za�ala vypracováním filatelistického testu, který 
se skládal z 15 odborných a 5 nám�tových otázek. Pro letošní 
ro�ník byl test p�ipraven v pozm�n�né form�, která m�la d�tem 
zp�íjemnit pln�ní jednotlivých úkol�. Mimo to, že test obsahoval 
obrázky i originály známek a dalších filatelistických objekt�, 
byly v testu i praktické úkoly spojené s prací se 
zoubkom�rem, n�žkami, lepidlem i pastelkami. Pro �adu mladých 
filatelist� byla ale nová forma testu náro�ná a ne všichni se 
s ním vypo�ádali se ctí. 
 Po vypracování test� následovala tvorba albových list�. I 
v t�ch byla tentokrát novinka, protože sout�žící mohli použít 
všechny doma p�ipravené pom�cky. B�hem práce došlo i na 
ob�erstvení, které po vysilující práci p�išlo vhod, i když ho 
neroznášely krásné servírky. 
 V pr�b�hu necelých t�í hodin byli všichni hotovi a jury 
dokon�ila hodnocení miniexponát� i vyhodnocení filatelistického 
testu. Výsledky byly ihned zpracovány a odvezeny do tiskárny, kde 
byly pro všechny sout�žící p�ipraveny velice p�kné diplomy.  
 Vlastní vyhodnocení výsledk� sout�že prob�hlo až po ob�d�, 
který se konal v menze vysoké školy. V p�l �tvrté se všichni 
akté�i shromáždili v krásném prost�edí zrekonstruovaného kostela 
hotelu Gustav Mahler a za�alo postupné vyhodnocování. Jako první 
dostali z rukou p�edsedy Komise mládeže S�F Dr. Zde�ka T
pfera 
ceny a diplomy všichni ú�astníci finále filatelistické olympiády. 
Protože se nevyhneme statistice, zde jsou vít�zové jednotlivých 
kategorií.  
 Kategorie: Z –Sára Soukupová, Z� – 72,5 bodu, A – Anna 
Zoufalá, JM – 78,5 bodu, B – Vojt�ch Šalamoun, JM – 76 bod�, C – 
Petr T�eštík, V� – 72 body  
P�i celkovém hodnocení olympiády m�žeme konstatovat, že se na 
sout�ži objevují mladí filatelisté, kte�í by p�ed n�kolika lety 
neprošli úsp�šn� ani kroužkové kolo. Dnes, kdy nejsme schopni 
v národním kole obsadit ani pln� všechny kategorie, jsme vlastn� 
rádi za každého sout�žícího.  Zárove� se po letech p�evahy 
mladších kategorií dostávají do pop�edí ti nejstarší. 
Nejvýrazn�jší posun vp�ed se projevil ve zpracování miniexponát�. 
Objevilo se dost netradi�ních myšlenek ve výb�ru tématu i velmi 
solidní filatelistické zpracování,  



ve kterém ti starší  tentokrát výrazn� p�ed�ili  mladší sout�žící. 

Po vyhodnocení olympiády následovalo palmáre obou 
filatelistických výstav – národní i premiéry a vyhodnocení 
doprovodných sout�ží. Mladí filatelisté za n� dostali �adu velmi 
hodnotných cen. 

P�es to, že pr�b�h národního kola filatelistické olympiády 
v podstat� splnil o�ekávání, je smutné, že se nikdo z mladých 
filatelist� nezú�astnil sout�že o nejlepší doma p�ipravený 
miniexponát s tématem olympiády a obdobn� také nikdo nereagoval na 
sout�ž v tvorb� elektronického exponátu. 

Na záv�r nelze zapomenout na velký dík jihlavským 
organizátor�m, kterým se poda�ilo vytvo�it velmi solidní podmínky 
pro pr�b�h sout�že i výstav. Nyní si lze jenom p�át, aby se na 
p�íští finále filatelistické olympiády s tematikou automobilismu 
sjelo do Mladé Boleslavi ješt� více filatelistických nadšenc� a 
aby se organizátor�m poda�ilo op�t vytáhnout la�ku kvality o 
kousek výše. 

       Mgr. Václav Špatný 
       Metodik KM S�F 
 

 
VÝSLEDKY FINÁLE 33.RO�NÍKU FO JIHLAVA 10.6.2006 
 
Po�adí  Jméno  Oblast  Test Listy jurmani Celkem 
         celkem     Sou�et                    
 
Kategorie „Z“ 
1. Soukupová Sára  Z�    26,5  46  72,5 
2. Dostál Jan           V�       4   42  46 
3. Kraj�í� Lukáš      JM    11        11    22 
8N Soukupová Gabriela Z�    14        29  43 
 
Kategorie „A“ 
1. Anna Zoufalá       JM       29,5  49  78,5 
2.    Kraus Tomáš   Z�       15   44  59 
3 Sehnoutka Martin  SM    19   37  56  
4. Svoboda Martin  V�       20,5  35  55,5 
5.    Tomášek Jan        S�       17,5  31  48,5 
6. Kudlata Ji�í  J�    14   34  48 
4N Krpálek Jan   JM    18   31  49  
 
Kategorie „B“   
1. Vojt�ch Šalamoun  JM    36   40  76 
2. Karabeleš Jan    V�    22   43  65  
3 Michalec Ond�ej  Z�    23,5  39  62,5  
4. Sehnoutka Petr  SM    21   31  52  
5. Skleni�ka David  S�     6    29  35 
  
Kategorie „C“ 
1. T�eštík Petr  V�    24   48  72 
2. Horák Stanislav  JM    25   42  67 
3. Vancl Jan   S�    16,5  45  61,5 
4. �ipera Václav  Z�    15   45  60   
5. Jelínek Libor  SM    17,5  38  55,5 
6. Gombkötö Pavel   Praha    18,5  22  40,5  
6N Soukup Pavel   JM    24    40  64 
8N Štusáková Hana  V�     8   32  40     
 
P�evzato z materiál� KM S�F 



 
 

NÁRODNÍ  KOLO FILATELISTICKÉ  OLYMPIÁDY -  KM S�F 
       

JIHLAVA 10.6.2006 
       

PO�ADÍ OBLAST Z A B C Celkem 

1. JM 6 8 8 7 29 

2. V� 7 5 7 8 27 

3. Z� 8 7 6 5 26 

4. SM 0 6 5 4 15 

5. S� 0 4 4 6 14 

6. - 7. J� 0 3 0 0 3 

6. - 7. Praha 0 0 0 3 3 

8. St�� 0 0 0 0 0 
 
 
 
 

N�KOLIK POZNÁMEK K PR�B�HU NÁRODNÍHO KOLA FILATELISTICKÉ 
OLYMPIÁDY V JIHLAV�. 
 

 Vlastní  olympiáda prob�hla bez v�tších problém� co se tý�e 
obsahu a organizace. Jako vždy, i tentokrát nebyl dostatek �asu na 
vyhodnocení sout�že. D�vodem pro urychlení hodnocení byl termín 
p�edání výsledk� do tiskárny, kde se tiskly diplomy pro d�ti. 

 První vážný problém nastal p�i zpracování výsledk�, které 
jsem z v�tší �ásti zavinil já. Protože bylo domluveno, že 
zpracování provedou organizáto�i setkání, seznámil jsem se poprvé 
s výsledky až když jsem je tisknul a d�kladn� až p�i zpracování po 
skon�ení sout�že. Zde jsem nejprve zjistil, že p�i se�ítání 
hodnocení miniexponát� nebyly ode�teny nejvyšší a nejnižší po�ty 
bod�. Toto nedopat�ení zm�nilo po�adí sout�žících pouze 
v kategorii A na posledních místech. Druhý problém nastal 
v okamžiku, kdy se objevili dva sout�žící z jedné oblasti. 
V n�kolika p�ípadech byli druzí sout�žící z oblasti nahlášeni mimo 
sout�ž, v p�ípad� jihomoravské oblasti se na tuto skute�nost 
zapomn�lo. Zde již bylo nutno opravit po�adí výrazn�, protože 
druhý sout�žící z jihomoravské oblasti obsadil podle p�vodního 
zpracování t�etí místo. Tato zm�na se také projevila v celkovém 
hodnocení oblastí.  

 Pro p�íští národní kola filatelistické olympiády je tedy 
t�eba respektovat to, že komise mládeže �ídí oblasti a ne kraje. 



Pokud by cht�l n�kdo toto uspo�ádání zm�nit, je nutné vyvolat 
jednání pléna komise mládeže S�F a tuto zm�nu ud�lat tak, aby se 
mohla realizovat na p�íštím národním kole FO a na místo osmi 
oblastí za�adit všechny kraje . 

 Zárove� je nutno, aby zpracování výsledk� olympiády d�lal 
ten, kdo je za n� odpov�dný, tedy komise mládeže a nikoliv v dobré 
ví�e organizáto�i.  

 Zcela mimo tyto problémy bych cht�l ješt� rozví�it polemiku 
nad ú�astí na národním kole FO a jeho formou. Sám za�nu hned první 
�ástí, a to je ú�ast . Z letošního ro�níku národního kola mám 
dojem, že n�kte�í ú�astníci vzhledem ke svým výsledk�m snad ani 
nemohli projít kolem oblastním. Vím o nedostatku zájemc� o 

filatelii a sout�že zvláš�, 
ale není taková ú�ast, která 
sice zvyšuje kvantitu, ale 
úpln� ni�í kvalitu sout�že, 
cestou do pekel? 

Druhý m�j p�ísp�vek do 
polemiky ohledn� olympiády 
je její forma. V letošním 
roce jsme se jako komise o 
n�co nového pokusili. Jednak 
to byla možnost použití 
pom�cek p�i tvorb� list�. Ta 
se vzhledem k výsledk�m p�i 
tvorb� miniexponát� celkem 
osv�d�ila. Zcela bez zájmu 
ale prob�hla možnost 
vytvo�it miniexponát na téma 
olympiády doma ze stejného 
materiálu jako p�i národním 
kole, nebo miniexponátu 
v elektronické podob�. Další 
zm�nou byla i jiná forma 
test� filatelistických a 
tematických znalostí. Pokud 
chceme i do budoucna sout�ž 
p�iblížit d�tem ( i vedoucím 
), je zcela nezbytné, 
abychom znali ohlasy na naše 
pokusy o zlepšení 
stávajícího stavu, abychom 

dostávali podn�ty z pléna, aby filatelistická olympiáda nebyla 
„�ernou m�rou“ pro pár autor� a organizátor�, ale aby se stala 
spole�ným dílem celého pléna komise mládeže, tedy všech vedoucích 
i jejich sv��enc�.Na ty bychom nem�li zapomínat, protože je to 
v první �ad� jejich sout�ž a není nejlepším �ešením jednat „ o nás 
bez nás“. Jenom tak je totiž možné odstranit subjektivní chyby, 
kterých je p�i organizování olympiády stále dostatek. 
 
V.Špatný, �len KM S�F a hlavní p�vodce obsahu i chyb prob�hlého národního kola 
filatelistické olympiády v Jihlav�. 

 
 



MLADÍ FILATELISTÉ V JIHLAV� 
 
Jihlava se letos stala místem setkání mladých filatelist� z celé 
republiky. V hotelu Gustav Mahler se tu ve dnech 3. až 11. �ervna 
2006 uskute�nila výstava poštovních známek mladých filatelist� 
Mladá Jihlava 2006 a na její záv�r prob�hlo i národní finále 
filatelistické olympiády. 
 
Národní výstava 
 
Na Národní výstav� se p�edstavilo 22 exponát�. Jury jim p�ed�lila 
2 VPZ, 5 PZ, 3 VS, 6 S 5 PS a 1 B medaili. Krom� našich tu byly 
také 4 exponáty z Polska. 12 exponát� byla tematických, ale bylo 

tu i dost exponát� 
v ostatních t�ídách – 6 
poštovní historie, 3 
teritoriální a 1 celiny.  
 
Jury na Národní výstav� 
ocenila jako nejlepší 
exponát Jana Menglera Druhá 
sv�tová válka v Evrop�. 
Tento exponát je tematicky 
dob�e zpracován, obsahuje 
kvalitní materiál, a 
v poslední dob� byl 
p�epracován a vylepšen. 
K nejlepším pat�il jako 
obvykle i J. Macoun 
s Cennými nálepkami APOST 
�eské pošty. Mezi kvalitní 
exponáty je nutno za�adit i 
Z historie svitavské pošty 
P. T�eštíka, Poštovní 
schránky D. Skleni�ky, USA 
1908 – 1928 J. Vancla, 
Hrad�any Z. Kejmara nebo 
Velkou Británii 1814 - 1901 
A. Mojsla. 
 

Premiéra 
 
Na Premié�e bylo vystaveno 19 exponát�, které získaly 3 PZ, 4 VS, 
2 S, 9 PS medaile a 1 potvrzení o ú�asti. Krom� našich tu byl také 
1 exponát z Rakouska. Na Premié�e jednozna�n� p�evládly tematické 
exponáty, což je celkem b�žné. Je dobré, že se op�t objevilo 
n�kolik úpln� nových exponát�, které mohou �asem získat vyšší 
ocen�ní. V n�kterých p�ípadech však bylo vid�t, že mladý sb�ratel 
má dobrý materiál, ale neví si s ním rady.  
 



Na premié�e získal nejvyšší ocen�ní exponát Stanislava Horáka 
Historický vývoj v „Srdci Evropy“. Další pozlacené medaile získali 
A. Machovská za exponát Jižní Morava a Jan Tomášek za exponát Od 
známek k cenným nálepkám.  
 
 
Mladá Jihlava m�la velice dobrou úrove�. Návšt�vníci tu mohli 
získat celkem dobrou p�edstavu o naší sou�asné mládežnické 
filatelii. Krom� v�tšiny našich nejlepších exponát� tu byla i �ada 
exponát� nových. Mnohé z nich jsou ješt� zatíženy za�áte�nickými 
chybami, ale jsou v nich nové nápady, a pokud se na nich bude dále 
pracovat, mají šanci získat za �as vyšší hodnocení. P�itom je 
d�ležitá odborná pomoc vedoucích KMF nebo zkušen�jších 
filatelist�, kte�í mohou mladým vystavovatel�m ušet�it n�která 
zklamání.  
 
Výstava byla dob�e p�ipravená, organizáto�i úsp�šn� zvládli i �adu 
doprovodných akcí. Pod�kování tedy pat�í celému organiza�nímu 
výboru i všem sponzor�m, kte�í uspo�ádání výstavy umožnili. 
 
RNDr. Zden�k Töpfer 
p�edseda jury 

 
 
 

 



 
�LOV�K  A  AUTOMOBIL - 34. RO�NÍK FILATELISTICKÉ 
OLYMPIÁDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 

 

Automobil již považujeme za zcela b�žnou sou�ást našeho 
života. Ale ješt� p�ed n�jakými sto lety si nikdo nedokázal 
p�edstavit, že by n�jaký v�z mohl jet sám, aniž by ho táhly kon�. 

Historie automobilu za�íná na po�átku 19. století. První 
automobily byly pohán�ny parním strojem, pozd�ji byl vynalezen 
vhodn�jší a prakti�t�jší motor benzínový a naftový. Sou�asn� 
s vývojem automobilu vznikaly i silnice a další vybavení pro 
motoristy a musela být také vymyšlena a uzákon�na pravidla pro 
jízdu motorových vozidel. 

P�ednosti automobil� byly nep�ehlédnutelné, a proto se auta 
za�ala využívat v mnoha oblastech. Od osobních p�es autobusy, 
nákladní, vojenská a také sportovní. Vzniklo velké množství firem 
zabývajících se vývojem a výrobou automobil� a díl� pro n�.  

První �eskou automobilkou byla firma Laurin & Klement založená 
v Mladé Boleslavi v roce 1895. Nejd�íve se tu opravovala jízdní 
kola, pozd�ji za�ala výroba vlastních kol a pak i motocykl�. 
V roce 1905 vyjel na silnice první automobil, slavná Voiturette. 
Po ní následovaly další modely. V roce 1925 p�ešla firma pod 
koncern Škoda, pozd�ji byla p�ejmenována na AZNP a od roku 1991 je 
sou�ástí koncernu Volkswagen. Sou�asné modely jist� není t�eba 
p�ipomínat. 

 Mladí filatelisté mohou v rámci filatelistické olympiády 
zpracovat tu oblast motorismu, která je jim nejbližší. Nabízí se 
spousta možností, jak k vytvo�ení exponátu na téma „�lov�k a 
automobil“ p�istupovat. Nemá smysl pokoušet se o n�jaký jednotný 
návod, jak na to. Toto téma zahrnuje nep�eberné možnosti 
zpracování a záleží pouze na autorovi. Miniexponát vytvo�ený 
k olympiád� se m�že snadno stát základem pro budoucí výstavní 
exponát.  

 Pro snazší orientaci v  problematice a jako ur�ité vodítko 
p�i zpracování miniexponát� vám i letos p�edkládáme ur�itá témata. 
Ta mohou být ale také inspirací pro tvorbu témat vlastních. 

 

Návrhy témat: 

1. Vývoj automobilu 

První automobily byly na parní pohon. Byla to t�žká a nehrabaná 
za�ízení, ale jezdila. Pozd�ji byl vynalezen benzínový motor a pak 
i naftový. Tím se obsluha automobilu velice zjednodušila a také se 
zvýšil jeho výkon a tedy i rychlost. Tento trend pokra�oval dál a 
pokra�uje stále. Automobily jsou stále rychlejší, ale také 
úsporn�jší a bezpe�n�jší. P�i obrovském množství vozidel, která po 
silnicích jezdí, to ani jinak nejde. 



 

2. Závodní automobily 

�lov�k je tvor sout�živý a závodní automobil je ideálním 
prost�edek pro vzájemné porovnávání sil. Na známkách najdete vozy 
formule 1 stejn� tak jako automobily jiných sout�žních t�íd, t�eba 
pro okruhy nebo rallye. Mnohé filatelistické materiály p�ipomínají 
slavné závody i závodníky. 

 

3. Nákladní automobily 

T�žká technika pro p�epravu náklad� má velký význam. Slouží nejen 
pro p�evážení zboží, ale také na stavbách a pro mnohé speciální 
ú�ely. Mezi n� pat�í t�eba hasi�ské vozy, vojenské nákladní 
automobily, automobily se speciálními nástavbami apod.  

 

4. Silnice a doprava 

K jízd� nesta�í automobily, je nutné mít i silnice a dopravní 
pravidla. I tohle téma je možno dob�e zdokumentovat. Na známkách 
najdete dopravní zna�ky, r�zné dopravní situace v�etn� nehod atd. 
Pomocí filatelistických materiál� m�žete ukázat i to, jak bychom 
se m�li chovat na silnicích a v dopravním provozu. Nezapomínejme 
však ani na bezpe�nost silni�ního provozu a na vliv automobil� na 
životní prost�edí. 

 

5. Z �eho se skládá auto 

Zkuste se zamyslet nad tím, z jakých �ástí se skládá auto. Ukažte 
jeho jednotlivé díly – karosérie, motor, sv�tla, volant, 
pneumatiky, seda�ky atd. 

 

Organizace olympiády: 

 Sout�žící si podle vlastního uvážení rozmyslí a p�ipraví  
miniexponát (albové listy) pro kroužkové, oblastní i národní kolo 
FO. Zárove� si opat�í a p�inesou vlastní filatelistické materiály, 
které pot�ebují k jeho vytvo�ení. Protože je téma velmi široké, 
bude stejn� jako v minulém ro�níku olympiády možno použít 
r�znorod�jší filatelistický materiál. To znamená, že sout�žící 
mohou využít známky všech zemí sv�ta a v p�im��ené mí�e  i ostatní 
vhodný filatelistický materiál. Tím budou mít stejné podmínky, 
jako když tvo�í velký výstavní exponát. 

  Sout�žící sm�jí používat písemné pom�cky pro tvorbu albových 
list�. Albové listy mohou být nahrazeny b�žným kancelá�ským 
papírem formátu A4. 

 I v letošním roce bude usp�ádána sout�ž v tvorb� albových 
list� na po�íta�i. Protože zna�ná �ást mladých filatelist� ráda 
pracuje na PC, bude mít možnost vytvo�it miniexponát 
v elektronické podob� na po�íta�i. Výhodou takového exponátu je, 
že se v n�m m�že použít i jinak absolutn� nedostupný materiál, 



který lze získat pouze jako kopii originálu. Bližší informace 
k sout�ži budou zve�ejn�ny spole�n� se zadáním FO. 

 

 Kroužková kola, oblastní kola a národní kolo FO se skládají 
ze dvou �ástí. Jsou to testy ze všeobecných filatelistických 
znalostí a znalostí tématu olympiády a tvorba albových list� 
(miniexponátu). Tématické znalosti se tedy budou prov��ovat 
nejenom tvorbou miniexponátu, ale také formou testu. Obdobn�, jako 
v d�ív�jších ro�nících FO, budou do testu za�azeny otázky 
vztahující se k tématu olympiády, které vycházejí z b�žných 
znalostí žák� základních a st�edních škol. Filatelistický test 
obsahuje 15 otázek ze všeobecných filatelistických znalostí a 5 
otázek z  tematických znalostí a je možno za n� získat maximáln� 
40 bod� (jednotlivé otázky mohou mít podotázky, t�žší otázky mohou 
být  dotovány v�tším po�tem bod�). Miniexponáty hodnotí p�t 
juryman� a každý z nich m�že ud�lit maximáln� 20 bod�. Nejnižší a 
nejvyšší hodnocení se vždy škrtá a sou�et zbývajících t�í dává 
celkové hodnocení. V rámci hodnocení miniexponátu je bodov� zvláš� 
vy�len�no jeho tematické zpracování. Tím si sout�žící ov��í, do 
jaké míry zvládl téma olympiády. P�itom na tematické zpracování 
miniexponátu p�ipadne asi polovina z celkového po�tu možných bod�. 
P�i hodnocení miniexponátu používá jury zvláštních tabulek.  

 

Dobu vymezenou  pro tvorbu miniexponátu a možnost používání 
písemných pom�cek pro jejich tvorbu si  KMF a oblasti stanoví 
samy. P�i národním kole se p�edpokládá asi dv� a p�l hodiny. 

 

 

Po�et albových list� pro jednotlivé v�kové kategorie: 

 
V�ková skupina   Z A B C 
------------------------------------------------------- 
Kolo v KMF    1 2 2 3 
Oblastní kolo       1 2 2 3 
Národní kolo     1 2 2 3 

 
 
V�kové kategorie sout�žících: Z         9 - 10 let 
      A        11 - 13 let 
      B        14 - 15 let 
      C        16 - 18 let 

 

Pro  za�azení do  v�kové  kategorie  rozhoduje vždy  v�k dosažený 
sout�žícím 1. ledna 2007. V�kové kategorie platí pro FO i pro 
sout�ž elektronických exponát�. 
 
 
 
 



SOUT�Ž O NEJLEPŠÍ ELEKTRONICKÝ  MINIEXPONÁT 
S TEMATEM  FILATELISTICKÉ OLYMPIÁDY 

 

 Komise mládeže S�F vyhlašuje na školní rok 2006/2007 pro 
mladé filatelisty sout�ž o nejlepší elektronický exponát s 
tematikou filatelistické olympiády.  

 Úkolem mladých filatelist� je vytvo�it miniexponát v rozsahu 
1 - 3 albové listy podle kategorií pro národní kolo FO. Tématem je 
„�lov�k a automobil“. Sout�žící m�že použít pro tvorbu exponátu 
jakýkoliv filatelistický materiál v elektronické podob�. Možností 
je na Internetu velmi mnoho a bude záležet pouze na schopnostech 
tv�rce. Stejn� tak je možné využít skenování p�ímo z originál� 
nebo z r�zných katalog� a �asopis�. Tím m�že i mladý filatelista 
vytvo�it exponát, který by jinak nikdy sestavit nemohl pro jeho 
finan�ní nedostupnost. Podmínkou je, že pro ilustraci a 
dokumentaci tématu musí být použit pouze filatelistický materiál, 
tak jak je v exponátech obvyklé. 

 Vytvo�ený miniexponát p�edá sout�žící na CD ve formátu 
stránek HTML s obrázky ve formátu jpg nebo gif nebo odešle 
elektronicky v p�íslušném formátu na adresu ztopfer@volny.cz v 
termínu do 20.5.2007. Všechny vytvo�ené miniexponáty budou nakonec 
vystaveny na Internetu. 

 Výsledky práce mladých filatelist� budou prezentovány v rámci 
národního kola filatelistické olympiády, kdy budou také vyhlášeny 
výsledky a odm�n�ni nejlepší "elektroni�tí" filatelisté. 
 
 
POHLEDNICE Z MOBILNÍHO TELEFONU 

V letošním roce �eská pošta p�ipravila pro turisty i 
zvídavé filatelisty jednu novinku. Tou je možnost 
odeslat elektronickou cestou (z mobilního telefonu 

s fotoaparátem nebo prost�ednictvím internetu)  obrázek a text, 
který adresátovi dojde do schránky v podob� klasické pohlednice. 
Lze tak poslat aktuální pohled z dovolené, nebo poslat fotografii, 
kterou nemáte jak vytisknout.    

  

 



(Na p�edchozí stran� vlevo m�j návrh pohledu, vpravo základní 
prvky adresní strany) 

Podrobné informace a návody jak na to jsou na internetu �eské 
pošty (www.cpost.cz) na hlavní stránce vlevo pod názvem: 

„Zasílání pohled� pomocí MMS, e-mailu nebo webové aplikace“ 
 

(J.P.) 
 
 
JEDNÁNÍ VEDENÍ S�F A �ESKÉ POŠTY 

 
Situace na poli spolupráce mezi �eskou poštou a 
Svazem �eských filatelist� se podstatným zp�sobem 
zm�nila. Poté co na prémiové �ernotisky 

poskytované �eskou poštou Svazu �eských filatelist� a Benešovi 
vznesla nárok i Merkur Revue, odstoupila �P od smlouvy o 
spolupráci uzav�ené v r. 1999. Následn� byla uzav�ena smlouva 
nová. Jedná se formální právní dokument s obecnými formulacemi o 
spolupráci. Zcela konkrétní je to, že od p�íštího roku nebudou 
�eskou poštou vydávány �ernotisky v�bec. Jedná se jak o prémiové 
�ernotisky, tak o �ernotisky vkládané do odborných publikací.  
Co se týká výstavní �innosti, m�že se stát, že se budeme muset 
více spoléhat sami na sebe.  

(J.P.) 
 

 
VÝSTAVKA V NOVÉM M�ST� NA MORAV� – Z NAŠICH �AD 
 
Od 5.9. - do 4.11.2006 se v Horáckém muzeu v Novém m�st� na Morav� 
konala výstavka "Každý n�co sbírá...". Jirka Koukal ze Ž	áru nad 
Sázavou zde vystavil sv�j exponát "Auto�i �eských známek", dále 
exponát "�eské um�ní na �eskoslovenských známkách" a zárodek 
exponátu "Auto�i �eskoslovenských známek".  Pro up�esn�ní, byla to 
výstavka autorská – jeden vystavovatel. 
 
 
VELETRŽNÍ SETKÁNÍ BRNO 2007 

 
Jak jste si možná všimli, konalo se v Brn� na ja�e 
Veletržní setkání sb�ratel� 2006. Po�ádající Klub 
filatelist� Alfonse Muchy má snahu, aby se 
z veletržního setkání stala tradice. Druhé 

veletržní setkání sb�ratel� se tedy skute�ní ve dnech 30. a 31. 
b�ezna 2007 (pátek a sobota). Op�t se bude konat v sále Morava a 
jeho p�edsálí (pavilon A3 výstavišt�). Jedná se pravd�podobn� o 
nejv�tší takovouto akci v regionu. 
 
Obory: pošt. známky, pohlednice a celistvosti, mince a bankovky 
Vstupné pro návšt�vníky: 10,-K� na den (mládež do 15 let zdarma) 
Kontakty a informace pro p�ípadné prodejce najdete na internetové 
adrese:  www.filabrno.net 
 



 
 
 

P O Z V Á N K A  
 
Na aktiv vedoucích KMF, který se koná v sobotu dne 25. listopadu 2006. 
Za�átek je v 9.30 hod v zasedací místnosti M�stského ú�adu Šlapanice, 
pracovišt� Brno Opušt�ná 2. (Toto pracovišt� se nachází naproti 
autobusovému nádraží Zvona�ka – vedle centra Va�kovka.) 
Program: 
1. Hlášení o zahájení �innosti a hlášení o �innosti – sout�ž za rok 2006 
2. Filatelistická olympiáda 2006/2007 
3. Informace o �innosti S�F 
4. Informace z KM S�F 
5. Výstavní �innost v následujícím období a výstavy PRAGA 08 a BRNO 
2010 
6. R�zné 
V rámci setkání Vám bude poskytnuto malé ob�erstvení.  Další pozvánka 
nebude zasílána! 
Pro informaci uvádím, že stejný den se koná velká vým�nná sch�zka KF 06-
22 na ulici Vlhká 21 od 7.00 – 12.00 hod. 
 
T�ším se na setkání s Vámi. 
   RNDr. Zden�k Oká� 
 
 
 
 


