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POZVÁNKA
na oblastní kolo filatelistické olympiády, které se koná v sobotu dne 19. kv tna 2007 v Brn .
Za átek je v 9.00 hodin ve škole na Jánské 22.
Každý ú astník – len KMF si p inese platný pr kaz lena KMF s vylepenou známkou S F
na rok 2007.
Pokud se z n kterého KMF zú astní více mládežník v jedné kategorii, bude do
vyhodnocení za azen pouze jeden ú astník z každé kategorie.
Všichni sout žící i vedoucí KMF obdrží náhradu cestovného a malé ob erstvení. Žádáme,
aby si ú astníci p inesli obuv na p ezutí.
Další pozvánka nebude již zasílána!!!
Elreda Št rbová
tajemnice OKM

Vážení a milí vedoucí KMF
P estože od vydání minulého jubilejního KURÝRA neuplynula zase tak dlouhá
doba, ve filatelii se toho odehrálo mnoho. K n kterým d ležitým aktivitám se stru n
vrátím, nebo je budou komentovat jiní v p ísp vcích.
Za nu posledním zasedání OKM. Sešli jsme se 10.2.2007. Na komisi byla
odsouhlasena sout ž za rok 2006. Její výsledky jsou na jiném míst tohoto KURÝRA.
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P ipravovali jsme se na filatelistickou olympiádu, bude jako tradi n na Jánské. Pozvánku
na oblastní kolo máte v záhlaví tohoto KURÝRA. Celostátní kolo se bude konat p i
p íležitosti národní mládežnické výstavy Mladá Boleslav 2007. Dále jsme projednávali
výstavu PRAGA 08 a mládežnické aktivity na ní. Pokud bude pot ebné, nabízíme pomoc
p i organizování D tského koutku p i výstav . P i výstav bude pravd podobn vyhlášeno
setkání vedoucích KMF a d tí.P esný obsah není zatím znám. P i p íležitosti výstavy chce
komise mládeže vydat archivní publikaci zahrnující historii mládežnické filatelie u nás. Již
jsem autorovi (Mgr.Špatný) poskytl veškeré možné archiválie z historie jihomoravské
mládežnické filatelie. Hovo ili jsme také o setkání mladých filatelist v Rakousku.
Delegaci budou tvo it t i mladí filatelisté a jeden dosp lý z R. Jeden z mládežník bude
ze Znojemského kroužku. Spolu s panem Hermanem jsme se zú astnili plenárního
zasedání komise mládeže S F v Praze dne 3. února t.r. Jeho pr b h si m žete oz ejmit
z p ísp vku na stran 9.
A te si postesknu, op t odcházejí naši minulí nebo dokonce sou asní vedoucí
kroužk mladých filatelist . Na další stránce naleznete m j (již kolikátý?) nekrolog. Ale to
je bohužel život. M j postesk v tší se týká naší innosti v oblasti. Celých 18 let po
zásadních zm nách ve spole nosti i ve Svazu eských filatelist jsem se snažil udržet
aktivitu OKM v nejlepším slova smyslu. Byl jsem si jistý, že pokud nerezignujeme na
nové pom ry a nepustíme innost komise mládeže z rukou, budeme mít vystaráno. Patnáct
i více let to fungovalo, parta nadšenc – naše oblastní komise mládeže – p ipravovala
innost pro mnoho kroužk , které zase díky ob tavosti svých vedoucích neumdlévaly ve
své innosti. Vím a mnohokrát jsem to popsal, že existují oblasti (bývalé kraje), kde se
mládežnická innost zcela zastavila. U nás ne. Je však pravdou, že z 124 inných KMF
v roce 1988 jsme spadli na 16 registrovaných a inných KMF dnes. Ale to je stále
maximum v tomto stát . Proto jsem a vždy jsem byl, na mládežnickou filatelii jižní
Moravy hrdý. Nezastírám, že problémy se dále množí, vedoucí KMF si nedokáží pomoci
ani s pomocí svých mate ských KF. (Viz dále lánek pana p edsedy Pelikána.) P ed
trnácti dny mn však radost neud lal náš vedoucí KMF (jeden z nejúsp šn jších v oblasti
i v R). Smutn mi sd lil, že nábor do dalšího ro níku KMF neprob hl jako vždy.
Nezískal mládežníky pro innost ve filatelii na školách ve m st , kde m l vždy úsp ch. Je
mi to velmi líto. Ale v tomto ohledu nem že OKM ud lat v bec nic. Jak jsem napsal do
repliky lánku pana Pelikána (kterého si mimochodem velmi vážím) nem že vedení OKM
zajiš ovat klub m vedoucí, nebo místnosti a starat se o nábor mladých. Mn nezbývá než
doufat, že aktivní KMF si zajistí novou krev a budou dále vést a vychovávat mladé
filatelisty.
Vím, že tento KURÝR vychází poprvé po našem posledním spole ném jednání –
aktivu KMF v listopadu 2006. Z aktivu mi z stalo v pam ti i na papí e, že mimo jiné jsem
cht l po úsp šných vedoucích KMF, aby mi napsali n co málo do KURÝRA. Dostal
jsem dva p ísp vky od znojemského KMF a jednu fotografii z KMF Lutonina. Vše najdete
dále. Nezapadl ani diskusní p ísp vek Ing. Švehly o ernotiscích pro leny KMF. Musím
p iznat, že se ztrátou tohoto institutu bojuje nyní vedení S F a doufám, že Vám brzy budu
moci sd lit zprávu o vy ešení tohoto p ípadu.
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No a co íci záv rem. Píši tento KURÝR již t i m síce. Dnes (14.4.) v záv ru práce
nad ním sedím v krásném slune ném odpoledni na chat na balkon , a místo abych
zahradni il, píši KURÝRA. Zdá se mi to nebo ne, nešlo mi to d íve n jak snadn ji…?
Vážení, je nás opravdu jen hrstka, ale v rámci mládežnické filatelie v R stále
pat íme mezi špi ku. Stále máme co ukazovat. P eji Vám vážení milí mnoho osobní
pohody, zdraví a optimizmu do další práce.
Zdraví Vás
RNDr.Zden k Oká
p edseda OKM Jižní Moravy
SMUTNÁ ZPRÁVA
Dostal jsem stru nou, nicmén smutnou zprávu, kterou mi poslal náš kolega – vedoucí KMF
v Adamov Ing. Karel Švehla. Dne 11.února 2007 zem el po krátké nemoci vedoucí KMF
v Kv tné u Uherského Brodu pan Josef Zetík. Um el ve v ku nedožitých 84 letech. Po desítky
let jsme se spolu setkávali na všech mládežnických akcích, doprovázel své sv ence na mnoho
filatelistických olympiád a výstav. Vzpomínám na jednu akci – bylo to výjezdní zasedání
vedoucích KMF v Jihlav , p i p íležitosti tamní výstavy známek (n kdy v sedmdesátých letech).
Pan Zetík mi napsal, že by strašn rád p ijel, ale Kv tná (na slovenských hranicích) a Jihlava jsou
p ece na jeden den na oto ku ne ešitelné. A tak snad poprvé a naposledy co pamatuji, musel
vedoucí KMF na krajském seminá i vedoucích p enocovat.
V posledních letech svého života již pan Zetík KMF nevedl, ale jeho dlouholeté p sobení
nez stane zapomenuto. D kuji za všechny mladé filatelisty, které vychoval, d kuji za vedení
komise mládeže S F za jeho celoživotní p sobení v mládežnické filatelii. A z stane zachována
jeho památka.
RNDr.Zden k Oká

Vyhodnocení sout že aktivity mezi KMF jižní Moravy za rok 2005
KMF56-

místo

vedoucí

po et bod

KF 06-

-------------------------------------------------------------1.
83
Znojmo
Dušek Stanislav
6220
24
2.
93
Jihlava
T ma Martin
3110
40
3.
43
Vizovice
Martykán František 1940
25
4. 104
Zlín
Kop iva Josef
1910
02
5.
23
Krom íž
Ž rková Marie
810
05
6.
20
Byst ice n.P. Rá il Antonín
680
70
7.-8.08
Adamov
Švehla Karel,Ing.
150
04
111 Kyjov
Da e ek Frant.Ing.
150
20

Sout že se zú astnilo celkem osm kroužk . U t chto se zmenšila proti minulému roku lenská
základna o osm mládežník na celkový stav 36 len . Mládežníci se scházeli ve svých kroužcích
v minulém období na devíti až t iceti sedmi sch zkách. Nejvíce se scházeli ve Znojm 37x a ve
Zlín a Jihlav 32x. Kroniku o své innosti si vede p t kroužk . Kroužková kola filatelistické
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postoupily dva KMF.
Nejvíce ve filatelistických záležitostech získalo Znojmo 1480 bod , Jihlava 1250 bod a
Krom íž 580 bod . Bylo uskute n no 15 výstavek o rozsahu 8 list , 48 výstavek o rozsahu 1232 list a dv výstavky o rozsahu 33-80 list . Bylo vytvo eno p t nových exponát s polovi ním
po tem list a dva s plným po tem list .
Sout ž byla uzav ena a vyhodnocena na sch zi OKM v Brn dne 10.února 2007.
Antonín Machala
len OKM jižní Moravy

SOUT Ž MEZI OBLASTNÍMI KOMISEMI MLÁDEŽE S F ZA ROK 2005
Praha
St
J
Z
Sev
V
JM
SM
--------------------------------------------------------------------Celostátní kolo FO:
kat „Z“
43
46
22
kat „A“
48
59
48,5
55,5
78,5
56
kat “B“
62,5
35
65
76
52
kat „C“
40,5
60
61,59
72
67
55,5
--------------------------------------------------------------------FO celkem
40,5
48
224,5 145
238,5 243,5 163,5
--------------------------------------------------------------------Výstavy
VPZ–135
(1)135
(1)135 (1)135 (2)270
PZ -120
(7)840 (4)480 (2)240
VS -105
(1)105 (4)420 (2)210 (4)420
S – 90
(1) 90 (3)270 (4)360 (6)540
PS – 75
(1) 75
(2)150
(1) 75 (6)450 (4)300
B - 45
(1) 45
Ú - 15
(1) 15 (1) 15 (1) 15
Mezinár
+20
(8)160 (2) 40 (7)140
---------------------------------------------------------------------Výstavy
Celkem
210
150
195
2395
1160
2030
---------------------------------------------------------------------OOZ 2. St
1. st
---------------------------------------------------------------------Celkem bod
250,5
198
419,5 2540 1928,5 2273,5 163,5
---------------------------------------------------------------------Po adí oblastí
5.
8.
6.
4.
1.
3.
2.
4.
----------------------------------------------------------------------

Podle materiálu KM S F p epsal Z.Oká
Poznámka i letos: Tak jako vloni jsem se zamýšlel nad zapo ítáváním i nikoli n kterých položek
do sout že mezi oblastmi. Loni se týkalo naší oblasti nezapsání n kterých položek, letos naopak
nezapsání n kterých výstav u severo ech . Nechal jsem schváln údaje uvedeny tak, jak mi byly
p epsané odevzdány. Zdá se mi, vážení vedoucí KMF, že pokud jsem si loni ješt st žoval, že do
našeho hodnocení nebylo n co zapo ítáno, letos se ani nesnažím íci co. Faktem je, že KM S F
odsouhlasila zm n né po adí a já tedy jménem celé oblasti gratuluji OKM severní echy
k získání prvenství v sout ži za rok 2006.
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Výstava mladých filatelist "Mladá Boleslav 2007"
Mladoboleslavský klub filatelist KF 01–1 po ádá z pov ení S F výstavu „Mladá Boleslav
2007“. Navazuje tak na p edchozí výstavu mladých filatelist , kterou zabezpe oval v r. 1986.
Výstava mladých filatelist uspo ádaná po více než 20-ti letech dává p íležitost i sb ratel m
dalších obor (filokartie, filumenie, historické dokumenty a mapy). Výstava bude v doprovodné
ásti dopln na exponáty mladoboleslavského muzea zam enými na region Mladoboleslavska a
eského ráje. Cílem výstavy je krom propagace filatelie a p edstavení práce mladých filatelist i
uvedení jiných obor s historickými vazbami k sou asnosti a nabídka mládeži k využití volného
asu v n kterém sb ratelském oboru. Dalším cílem je zvýšit zájem a p isp t k rozvoji turistického
ruchu a prezentace vývoje Mladé Boleslavi a firmy Škoda Auto a.s. ve vzájemné souvislosti
s rozvojem automobilového pr myslu, jehož zakladatelem byla firma Laurin & Klement.
Výstava bude uspo ádána jako sout žní národní, regionální i premiérová výstava exponát
mladých filatelist . Podmínky pro ú ast na výstav jsou dány Výstavním ádem S F a
Výstavními propozicemi výstavy „Mladá Boleslav 2007“. K ú asti na výstav budou pozváni
také mladí filatelisté z družebních m st Mladé Boleslavi. Sou asn s filatelistickou výstavou
prob hnou nesout žní výstavy v dalších sb ratelských oborech jako filokartie a filumenie.
Sou ástí výstavy bude i archeologická expozice ze sbírek muzea v Mladé Boleslavi.
V dob konání výstavy se v Mladé Boleslavi uskute ní také finále Filatelistické
olympiády, která má v tomto školním roce téma „ lov k a automobil“. Pro d ti i jejich rodi e a
vedoucí KMF budou v pr b hu výstavy p ipraveny další akce jako nap . návšt va Muzea Škoda
Auto, setkání sb ratel a burza, mladoboleslavský jarmark atd.
Výstava se uskute ní ve dnech 21.6. – 26.6.2007. P ihlášku na výstavu je možné získat na
adrese organiza ního výboru, prost ednictvím komise mládeže S F nebo na Internetu na adrese
www.mbfilatelie.cz. Vypln nou a potvrzenou p ihlášku je nutné zaslat na adresu organiza ního
výboru do 15. b ezna 2007.
K výstav bude p ipraveno p íležitostné razítko a budou vydány dv dopisnice s p ítiskem.
Záštitu nad výstavou p evzali:
hejtman St edo eského kraje Ing. Petr.Bendl
primátor m sta Mladá Boleslav MUDr. Raduan Nwelati
personální editel firmy Škoda Auto a.s. Ing. Martin Jahn
editel Muzea Mladoboleslavska PhDr. Lud k Beneš.
Na vlastní organizaci a p íprav se krom klubu filatelist 01–1 Mladá Boleslav podílí Muzeum
Mladoboleslavska a Asociace rodi zdravotn postižených d tí v R v Mladé Boleslavi.
RNDr.Zden k Töpfer,CSc.
vedoucí KM S F

Výstava PRAGA 2008, „Salón mládeže“ a další aktivity
P i koncipování zám ru Sv tové výstavy poštovních známek PRAGA 2008 projednal a schválil
VV S F ú ast mládeže na této výstav . Pro omezené finan ní i prostorové možnosti, které
neumož ovaly otev ít klasickou sout žní t ídu mládeže pro celý sv t, bylo na jednom zasedání
VV S F rozhodnuto, že jako doprovodná akce ke Sv tové výstav PRAGA 2008 bude
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nejlepší výtvory mládeže u nás. Tato výstava bude mít statut národní mládežnické výstavy.
V sou asné dob probíhá dokon ení IREXU výstavy (výstavního ádu) a p íprava k vydání
bulletinu. Podle posledních zpráv budou mládežnické exponáty umíst ny na galerii pravého
k ídla pr myslového paláce pražského výstavišt . Jist se k tomuto tématu vrátíme.
Krom této hlavní mládežnické aktivity bude jako již tradi n uspo ádána tzv. D tská
pošta. Její organizaci zajistí eská pošta s p isp ním S F. KM S F již vy lenila pražské
mládežnické vedoucí, kte í se stanou spolupracovníky této akce. Po ítá se samoz ejm i s pomocí
„externích“ spolupracovník – len KMF Znojmo, Jihlava, Svitavy a dalších.
Na jednání pléna KM S F v Praze jsme po bou livé diskusi zamítli konání olympiády p i
výstav s tím, že bude uspo ádáno setkání (seminá ) mládežnických vedoucích s ú astí mládeže,
aby se mohli mladí filatelisté na výstavu podívat. Tento seminá – setkání bude snad mít i
mezinárodní úrove .
RNDr.Zden k Oká
vedoucí salónu mládeže PRAGA 08

Belgica 2006
Zpráva pro S F

Ve dnech 15.11. – 21.11.2006 jsem se jako národní komisa zú astnil Sv tové filatelistické
výstavy Belgica 2006. Výstava byla v novaná p edevším exponát m mladých filatelist , ale byly
tu zastoupeny také t ídy tematické filatelie, jednorámové exponáty a otev ená t ída. Sou asn tu
ve stejných prostorách probíhala i národní belgická výstava Bruphila 2006.
Výstava byla skute n velkolepá, jak svým rozsahem a kvalitou exponát , tak i
uspo ádáním. Konala se v pavilonech 11 a 12 bruselského Expa, takže místa tu bylo opravdu
hodn . Organizáto i vše ú eln rozd lili na prostory pro exponáty, prostory pro stánky poštovních
správ a filatelistických obchodník a prostory pro r zné další aktivity pro d ti a mládež.
Jury hodnotila celkem 563 exponát ve ty ech t ídách: mládeže, tematické, otev ené a
jednorámových exponát .
Mládež
Výstava Belgica 2006 byla vyhlášena jako Mistrovství sv ta mládeže ve filatelii. Ve t íd
mládeže tu bylo hodnoceno celkem 202 exponát , z toho 70 v kategorii A, 93 v kategorii B a 39
v kategorii C.
Do finále postoupily t i exponáty, o kterých hlasovali lenové jury tajnou volbou. Obálky
byly rozlepeny až na slavnostním palmáre v sobotu ve er. Vít zem a nejlepším mladým
vystavovatelem se stal Johan Sander Jantzen z Dánska, který za exponát „Denmark: Congo Free
State / Belgian Congo (1886 – 1923)“ získal velkou pozlacenou medaili (88 bod ). K dalším
úsp šným exponát m pat ily „Die Königlich Sächsische Post“ – velká pozlacená medaile,
„Rumbo a Cipango“ – velká pozlacená medaile.
Organizáto i výstavy dokázali v maximální mí e naplnit myšlenku, že Belgica 2006 je
sv tovou výstavou mládeže a p ipravili velké množství sout ží a aktivit pro d ti každého v ku.
Hned u vchodu se malých návšt vník ujali pr vodci v ervených tri kách a každý si svou
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pro znalostní kvíz, který probíhal n kolikrát denn na otev eném pódiu. D ti se tak pod
odborným vedením mohly seznámit s tím, co to je filatelie a na míst si mohly i vyzkoušet, jak se
takový exponát d lá. Krom toho tu však byla p ipravena ada dalších her, sout ží a hlavolam .
Velkou pozornost budila expozice stavebnice LEGO, kde bylo postaveno celé m sto s vlá kem,
letišt m a spoustou dalších v cí a také kolejišt s vlá ky od firmy Märklin. Na pódiu v ele sálu
b žel od dopoledne do odpoledne program – besedy s výtvarníky a významnými osobnostmi,
koncerty, v domostní sout že pro d ti atd.
Tematická t ída
Nejvyšší ocen ní ve t íd tematických exponát získal Joachim Maas z N mecka za exponát
„The Universal Postal Union“ – velká zlatá medaile (96 bod ). Další v po adí byly t i exponáty,
které obdržely také velkou zlatou medaili (a shodn 95 bod ): „The Statues of Knight Roland“
(„Sochy rytí e Rolanda“), „Fisheries“ („Ryba ení“) a „Homo-Aves Co-Existence“ („Soužití lidí a
pták “).
Ukazuje se, že k „módním“ témat m sou asné doby pat í nap . cyklistika, jídlo nebo r zné
variace na evropskou spolupráci. Nechyb ly však ani skute n originální nápady, které byly asto
zpracovány v tak vysoké kvalit , že dosáhly i na hodnocení nejvyšší. Za všechny nap .
„L’acoustique“ („Akustika“) – zlatá medaile, „From Abacus to Laptop“ („Od po ítadla
k laptopu“) – velká pozlacená medaile, „The History of Chemistry“ („Historie chemie“) – velká
pozlacená medaile, „Photographer – Camera – Picture“ („Fotograf – fotoaparát – obraz“) – velká
pozlacená medaile, „Elektrizität“ („Elekt ina“) – pozlacená medaile, „SHE – In the Eys of Him“
(„ONA – v jeho o ích“) – pozlacená medaile a mnoho dalších. Je však t eba zárove íci, že pro
dosažení t chto vysokých hodnocení nesta í, aby exponát byl výborn tématicky zpracován, ale
musí také obsahovat velice kvalitní materiál.
Jednorámové exponáty
Ve t íd jednorámových exponát tu byla k vid ní ada zajímavých v cí, nicmén ukazuje se, že
by bylo t eba p esn ji specifikovat zam ení této t ídy. Byly tu exponáty, které sem evidentn
nepat ily, protože už jejich název prozrazoval, že zvolené téma nebo region by bohat vysta ily
na normální p tirámový exponát. Jako nejlepší byl v této t íd vyhodnocen exponát Rolfa Dietera
Jaretzkého z N mecka „Bundesfestung Luxemburg“ – zlatá medaile (94 bod ).
Otev ená t ída
V otev ené t íd se prezentovala ada exponát se zajímavým filatelistickým i nefilatelistickým
materiálem, mnohé z nich m ly velice originální nám ty. Nejvýše byl ocen n exponát Birthe
Kinga z Velké Británie „Denmark: Conscience, Conflict and Camps 1932 – 1949“, který získal
zlatou medaili (95 bod )
Naši vystavovatelé
eskou republiku reprezentovalo 14 exponát ve t ech výstavních t ídách, p i emž jeden exponát
byl vystaven mimo sout ž (L. Brendl, který byl lenem jury). Nejvyšší ocen ní, velkou
pozlacenou medaili, získal v tématické t íd exponát „Automobil“ Ji ího Horáka. Ve t íd
jednorámových exponát obdrželi oba naši vystavovatelé (J. Male ek: „Perfiny na známkách
Hrad any“ a P. Fencl: „ eskoslovenský kosmonaut“) st íbrné medaile.
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s exponátem „Historie pošty v Turnov “, který získal pozlacenou medaili. Další dva exponáty
obdržely velkou st íbrnou medaili („Hrad any“ Z. Kejmara a „Z historie provozu svitavské
pošty“ P. T eštíka). Další naše exponáty byly ocen ny st íbrnými, post íb enými a bronzovými
medailemi. V porovnání s ostatními exponáty a vzhledem k vysoké úrovni celé výstavy to je jist
p kný úsp ch.
Kosmonaut V. Remek na výstav Belgica 2006
Na výstav Belgica 2006 byl ve t íd jednorámových exponát vystaven i exponát Petra Fencla
„ eskoslovenský kosmonaut“ o spole ném letu sov tského a eskoslovenského kosmonauta do
vesmíru. To byl také d vod, pro zájem o výstavu projevil i první eskoslovenský kosmonaut
Vladimír Remek.
I když bylo vše dojednáváno narychlo, jeho návšt vu se poda ilo domluvit a v pond lí
jsem jej provázel po výstav . S velkým zájmem si prohlédl n které exponáty, navštívil stánek
eské pošty a Slovenské pošty a zajímal se i o akce p ipravené pro d ti. Návšt va kosmonauta na
výstav u exponátu se známkami a dokumenty v novanými jemu a jeho letu je jist unikátní
záležitost a ur it p isp la k obohacení programu výstavy.
Bruphila 2006
Sou asn s výstavou Belgica 2006 probíhala na bruselském výstavišti národní výstava pro
belgické filatelisty Bruphila 2006. Byly tu zastoupeny všechny výstavní t ídy, výstavy se však
ú astnili pouze domácí vystavovatelé. Jedinou výjimkou byla t ída mládeže, kam byly v rámci
nového projektu FEPA p izvány exponáty i z dalších zemí.
Tato výstava byla první z ady výstav nového projektu FEPA na pomoc mladým
vystavovatel m, kte í jsou se svým exponátem na hranici mezinárodních výstav. Cílem tohoto
projektu je umožnit perspektivním vystavovatel m, kte í mají exponát na národní úrovni,
porovnat svoje sbírky a získat nové zkušenosti pro výstavy sv tové úrovn . Výstavy Bruphila
2006 se zú astnily následující zem s uvedeným po tem exponát : Portugalsko ( 9), Belgie (8),
Špan lsko (5), N mecko (5), Rumunsko (5), Lucembursko (3), Rakousko (2), eská republika
(1), celkem tedy 38 exponát .
Z naší republiky vystavoval na výstav Bruphila 2006 Jan Mengler sv j exponát „The
Second World War in Europe“ („Druhá sv tová válka v Evrop “), za který získal st íbrnou
medaili (73 bod ) a zvláštní cenu. Ve t íd mládeže tu byl nejlepší Juan Alberto Laynez RuizHenestrosa (Spain), který za exponát „E Pluribus Unum“ získal V (84).
Seminá FIP
V ned li odpoledne se uskute nil seminá komise mládeže FIP. Hlavním d vodem bylo seznámit
p ítomné s výsledky kongresu komise mládeže FIP, který prob hl v íjnu letošního roku
v Malaze. Asi nejd ležit jší jsou n které zm ny ve výstavních ádech pro mládež.
V pr b hu výstavy jsem m l možnost hovo it s adou národních komisa , juryman i
dalších ú astník výstavy. Informoval jsem je o výstav Praga 2008 a mnoho diskusí bylo také o
práci s mládeží.
Kongres FEPA
V pr b hu výstavy se uskute nil také kongres FEPA. Naším zástupcem na kongresu byl ing. V.
Vaní ek.
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Katalog obsahuje standardní seznamy len organiza ního výboru, len jury a všech
vystavovatel a množství dalších informací. Krom toho tu jsou ty i odborné lánky:
Die „offene Klasse“. Versuch der Darstellung eines Experiments
BRUOCSELLA, residence in the Marches (thematic exhibit – Brussels)
Het STRIPverhaal in der Filatelie
Historie de la Bande Dessinée
Záv r
Belgica 2006 byla velice pe liv p ipravena a bezesporu byla obrovským filatelistickým i
spole enským úsp chem. Zú astnili se jí sb ratelé z více než 50 zemí a podívat se na ni p išlo
n kolik tisíc návšt vník .
RNDr.Zden k Töpfer, CSc.

národní komisa Belgica 2006

Zápis . 28/2007
z 28. plenární sch ze Komise mládeže S F konané dne 3. února 2007.
P ítomni:
p. Brendl, Frömer, Herman, Je ábek, Jakubec, Male ek, Mudra, Nejedlý, Oká ,
Špatný, Töpfer, Vávra
Omluveni: p. Chadim, Kalabza

1. Zpráva o innosti KM S F
Zprávu p ednesl p edseda KM S F p. Töpfer. P ipomn l d ležité akce, které se
uskute nily v lo ském roce a uvedl úkoly pro letošní rok.
D ležitou událostí roku 2006 byla výstava Mladá Jihlava 2006. Výstava m la dobrou
úrove a krom již známých exponát uvedla i adu zcela nových. Sou asn s výstavou se
uskute nilo i finále FO.
Hlavní akcí byla Sv tová výstava mladých filatelist Belgica 2006. Z naší zem se jí
zú astnilo celkem 14 exponát , z toho 10 exponát mládeže. Naše ú ast byla velice úsp šná,
vystavovatelé získali p edevším v tradi ních t ídách vysoké ocen ní. Mladí filatelisté se
zú astnili také výstav v Lublinu, Malaze a Dráž anech.
V lo ském roce pokra ovalo vydávání filatelistického asopisu pro mládež Mladý sb ratel.
Op t vyšlo 6 ísel, která p inesla celou adu zajímavých lánk p edevším z filatelie, ale i
z dalších sb ratelských obor . Stále z stává otev ená možnost pro publikování lánk o innosti
mládeže. Bylo by žádoucí podpo it tento projekt odbornými lánky ur enými pro d ti.
Další ást zprávy byla v nována akcím letošního roku. P edevším to bude výstava „Mladá
Boleslav 2007“ v ervnu 2007, jejíž sou ástí bude i národní kolo Filatelistické olympiády.
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K výstav se chystá ada doprovodných akcí. Mládež se p edstaví i výstav Hradec Králové
2007.
Ze zahrani ních akcí je pro mladé filatelisty letos nejd ležit jší ú ast na evropském
setkání mládeže v Rakousku. Je t eba navrhnout delegaci, p i emž je nutné vzít v úvahu i
finan ní stránku cesty.
Na kongresu FIP a KM FIP v Malaze byly p ijaty zm ny ve výstavním ádu pro
hodnocení exponát mládeže. P. Töpfer p ipraví p eklad zm n a komise mládeže pak navrhne
úpravu O pro hodnocení exponát mládeže.
2. Zpráva o hospoda ení v roce 2006 a rozpo et na rok 2007
Rozpo et na rok 2006 byl stanoven ve výši 80 000,- K . erpáno bylo asi 75 000,- K .
Rozpo et KM S F na rok 2007:
Sch ze KM S F
Dotace OKM
Poštovné
Tisk a literatura
Zahrani ní innost
Sout ž OKM
Filatelistická olympiáda

6 000,40 000,2 000,2 000,5 000,7 000,18 000,-

Celkem

80 000,-

Finan ní prost edky na innost Komise mládeže na rok 2007 schválilo p edsednictvo S F ve výši
80 000,- K .
Komise mládeže bude mít k rozpo tu navíc ástku, která byla vybrána na lenských p ísp vcích
mladých filatelist .
K výše uvedené ástce je t eba také p ipo ítat dotaci pro výstavu „Mladá Boleslav 2007“
z rozpo tu S F.
3. Vyhlášení výsledk sout že OKM za rok 2006
Vyhodnocení provedl na základ údaj z celostátního kola FO, palmáre z výstav a na
podklad hlášení z OKM p. Kalabza. OKM na prvních p ti místech získávají finan ní odm nu
dle propozic sout že.
Sout ž OKM se vyhlašuje znovu i pro rok 2007. Její kritéria se nem ní.
4. Publikace o historii mládežnické filatelie
Vedení komise mládeže S F se rozhodlo zdokumentovat historii komise mládeže S F a
historii filatelie d tí a mládeže u nás. V lo ské roce byly zahájeny práce na vytvo ení archivu
veškerých materiál , které se týkají aktivit mládeže ve filatelii, p edevším v rámci S F. Cílem je
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publikaci.
Vedení komise mládeže se obrací na všechny se žádostí o zap j ení materiál , které se
týkají innosti komise mládeže, kroužk mládeže, výstav, kongres atd. Po okopírování budou
materiály vráceny. Zárove vyzýváme všechny vedoucí KMF, leny oblastních komisí mládeže i
ostatní filatelisty ke zpracování historie mládeže v jejich okolí i k zaslání jakýchkoliv informací
t eba ve form vzpomínek. Základní osnova p ipravovaného materiálu bude upravována a
rozši ována podle skute né pot eby.
Veškeré materiály i dotazy k tomuto projektu zasílejte na p. Töpfera a p. Špatného.
5. Výstava Praga 2008
Výstava Praga 2008 bude mít 4 výstavní t ídy: tradi ní, poštovní historie, literatury a
jednorámových exponát . Je to po 20 letech op t sv tová výstava v Praze a první v R. Bude
trvat 3 dny, jeden z nich bude vyhlášen jako Den mládeže.
Pro mládež bude jako doprovodná akce výstavy Praga 2008 p ipraven Salon mládeže na
úrovni národní výstavy, kde by se m ly p edstavit nejlepší exponáty mládeže z R. P ipravuje se
Bulletin 1, kde budou uvedeny bližší informace o výstav . P ípravu Salonu mládeže má na
starosti p. Oká .
Doprovodnou akcí výstavy bude i D tská pošta. Je t eba p ipravit program a zajišt ní pro
její innost. Za p ípravu D tské pošty jsou zodpov dní p. Vávra a p. Nejedlý.
Plénum komise mládeže S F rozhodlo, že finále FO nebude v dob výstavy, ale uskute ní
se v Praze v ervnu 2008. P ípravou finále FO byli pov eni p. Vávra a p. Frömer.
6. Sm rnice pro po ádání filatelistické olympiády
Plénum komise mládeže odsouhlasilo návrh Sm rnice pro po ádání filatelistické
olympiády p ipravený vedením komise mládeže.
7. Odborná p ednáška – experimentální výstavní t ídy
P ednášku p ipravil p. Brendl, který seznámil p ítomné s charakteristikou a aktuálním
stavem dvou experimentálních výstavních t íd – otev ené t ídy a t ídy jednorámových exponát .
Jednorámové exponáty – na 16 listech, pouze takové téma, které není možné zpracovat na
5 výstavních ploch.
Otev ená t ída – p es polovinu by m l tvo it filatelistický materiál, ostatní m že být
libovolný – fotografie, pohlednice, bankovky, mince, výst ižky atd.
8. Výstava Mladá Boleslav 2007
Výstava se uskute ní ve dnech 21.6-27.6.2007 v Dom kultury v Mladé Boleslavi. Bude
uspo ádána jako národní, regionální a premiérová. Sou asn prob hne i výstava dalších
sb ratelských obor (pohlednice atd.).
V dob výstavy se bude konat také finále FO, tentokrát na téma „ lov k a automobil.“
K výstav je p ipravena ada doprovodných akcí, bude tu p íležitostná poštovní p epážka
s razítkem, dv dopisnice s p ítiskem, prob hne burza.
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Výstava mladých filatelist „Mladá Boleslav 2007“
Organiza ní výbor
P. O. Box 105
Pošta Komenského nám. 95
293 01 Mladá Boleslav
Návrh složení jury:

V. Špatný
Z. Oká
M. Kalabza
J. Šolc
D. Schiller

9. Stavy po tu d tí a KMF:
po et d tí
Praha
St ední echy
25
Západní echy
26
Jižní echy
12
Severní echy
Východní echy
61
Severní Morava
61
Jižní Morava
68

po et KMF
4
5
3
13
10
16

9. Diskuse
p. Oká : Informoval o jury pro mládež pro Hradec Králové: Z. Oká , tajemník, Z. Töpfer, len
p. Jakubec: Pp ipravit návrhy na ocen ní pracovník s mládeží u p íležitosti výstavy Praga 2008
Zapsal: dr. Töpfer

Krom ížský klub jubiluje
Již p ed n kolika (p ti) lety jsem napsal do KURÝRA ( íslo 88) láne ek o zasedání VV S F
v Krom íži. Tehdejší láne ek byl napsán pro báje nou pohodu, která ze sd lení tryská. I dnes
sedám ke klávesnici po íta e s pocitem, že musím p kn popsat mé pocity z návšt vy tohoto
klubu. Myslím si, že mé další sd lení bude sloužit i k tomu, abychom si p ipomenuli, jak žijí
kluby filatelist (a jejich KMF!), které byly ocen ny cenou FEAPA jako nejaktivn jší klub
filatelist . V jiné ásti tohoto zpravodaje píši o klubu ve Ž áru nad Sázavou a ješt jinde o klubu,
jehož jsem lenem. Shodou okolností, na kterých nemám zbla zásluh, všechny t i jmenované
moravské kluby vlastní jako první t i uvedené vyznamenání.
Ale po po ádku. Když mi telefonoval pan Ing. Veselý, zda-li bych se nemohl zú astnit
jejich slavnostní lenské sch ze k 85. výro í založení klubu filatelist v Krom íži, nap ed jsem
zapochyboval. Rodinná situace nebyla p íhodná. Den p ed termínem sch ze se ženil m j syn. Pak

- 13 jsem si vzpomenul na výstavu Mladá P íbram 02 (?), kdy p edseda klubu ženil syna v den
palmáre výstavy a svolil jsem. Inu my filatelisté jsme …
Ned lní (op t zase studené) ráno na dálnici vesele ubíhalo a do Krom íže jsme dorazili
hodinu p ed termínem. S mojí ženou jsme se vydali pátrat po památkách a kostelech. Asi za
hodinu, v ur enou dobu jsem dorazil na místo konání slavnostní sch ze. Bývalé Žižkovy kasárny
byly prom n ny k mému úžasu na samostatné budovy, které vlastní m sto a hodlá je používat na
spole ensko – kulturní akce. Auto jsem zaparkoval na bývalém „buzerplace“ uprost ed budov.
Jen stará omšelá tribuna mi p ipomínala to, co jsem v roce 1974 sám jako vojá ek musel v jiných
kasárnách podstoupit. Nicmén jsem byl hned p i uvítání v klubu p edstaven panu starostovi
Krom íže Mgr. Miloš Malému. S ním jsem strávil n kolik minut v hovoru o m stu Krom íž a
dozv d l se mnohé zajímavosti. Mimo jiné mn bylo jasno, že když je s radnicí dohoda, tak jde
vše snadno. Krom ížský klub má „kliku“, že je mu starosta naklon n.
A te vážn k pr b hu slavnostní sch ze KF 06-05. Po úvodním projevu p edsedy klubu
Ing. Aloise Veselého, který zhodnotil historii klubu do sou asnosti se rozvinula diskuse. P ed ní
prob hlo ocen ní innosti jednotlivých len klubu. Spolu s p edsedou Ing. Aloisem Veselým a
starostou Mgr. Milošem Malým jsem s radostí p edal uznání S F. estné uznání za práci pro
filatelii panu Karlu Kone nému novinká i klubu a paní Marii Ž rkové zlatý odznak S F za
dlouhodobou aktivní práci s mladými filatelisty. V diskusi pak vystoupili mnozí. lenové výboru
klubu, jak bývá obvyklé, apelovali na leny, aby dodržovaly sjednané podmínky lenství a další
aktivity v klubu. Prob hlo mnoho p ipomínek a p ání do dalších let. Pan starosta Mgr. Malý
nicmén p ipomenul, že klub filatelist pat í k nejstarším spole enským organizacím
v Krom íži. Zárove se zavázal, že Krom íž neustane v podpo e klubu filatelist , kte í pat í
k nejaktivn jším ve m st . Ve svém krátkém p ísp vku jsem všechny upozornil, že klub
filatelist v Krom íži byl druhým klubem od roku 2000, který získal titul nejaktivn jšího klubu
FEPA v eské republice. Zárove ze své pozice p edsedy oblastní komise mládeže S F jsem
ocenil dlouhodobé kvalitní p sobení paní Ž rkové jako vedoucí KMF v Krom íži. Zárove jsem
(ve své sta ecké senilit ) neopomenul p ipomenout doby dávno minulé a vzpomenout na ješt
nedávného tahouna klubu zesnulého pana Mgr. Bohumíra Bubení ka a mému srdci blízkého
(bohužel již dávno zesnulého) pana Karla Wölfla, se kterým jsem jako s „mládežníkem“ strávil
krásná léta. Nikdy neopomenu zd raznit, že první mladou filatelistkou s titulem OOZ I.st.
v eskoslovensku se stala Ani ka Š astná z kroužku v Krom íži. P ekvapením pro m bylo
vystoupení p ítomné zástupkyn kruhu p átel Maxe Švabinského paní Zahradníkové.
S obrovským rozev eným srdcem hovo ila o svém otci filatelistovi a vztahu Maxe Švabinkého
k nim. Neopomenula poukázat na krásné vztahy paní Zuzany Švabinské ke Krom íži a
k filatelist m.
Pokud jsem na n co zapomenul, je to možné, ale navštívit krom ížské filatelisty je vždy
zážitek. P eji jim, aby si zachovali svoji aktivitu a píli. Závidím jim obecní zázemí. Ve m st , kde
radní, v domi si nádher, které m sto má, p esto drží „štanglu“ filatelist m je krásné filatelisticky
žít. Jen tak na okraj, trošku zamyšlení. Vzpomenul jsem si na výstavy, které krom ížští filatelisté
v minulosti uspo ádali. V neformální diskusi se leny výboru klubu jsem jim položil jednoduchou
otázku, jestli by necht li uspo ádat n jakou výstavu. Se smutným výrazem mi lenové klubu
sd lili, že by se rádi ujali organizace, ale v dí, že dotace na výstavu od S F a p ípadné další jim
v sou asné dob nemohou pro organizování takovéto akce sta it.
RNDr.Zden k Oká
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Moje zamyšlení nad jedním lánkem
Mám rád Vyso inu a proto také jsem vždy vst ícn reagoval na aktivity klubu filatelist ve Ž á e
nad Sázavou. Malebné (d íve okresní) m sto je ve filatelistickém sv t dob e známo. Filatelisté
z místního klubu pat í bezesporu k t m velmi dobrým v republice a proto také po zásluze
p ebírali jeho zástupci na výstav BRNO 2000 první estné uznání FEPA jako nejaktivn jší klub
v republice. Pat í mezi kluby filatelist , kte í vlastním nákladem tvo í a distribuují klubový
zpravodaj. Pravideln ho (snad díky mému sta eckému v ku) dostávám a neopomenu si ho
p e íst. Vždycky m tam p ekvapí n ím netradi ním. Jednou je to nostalgická vzpomínka na
ukon ení provozu železnice na p vodní trati Havlí k v brod – Ž ár nad Sázavou, jindy
zajímavým lánkem p edsedy klubu o mládežnické filatelii. A k n mu se chci dnes vrátit. Ale
za nu trošku ze široka.
Ž árský klub filatelist , pokud mi dob e pam sahá, vždy pat il k elným klub m, které si
vzorn vychovávaly své mladé filatelisty. Vzpomenu na akce, kterých jsem se osobn zú astnil.
První a asi nejstarší mojí vzpomínkou na KMF ve Ž á e bylo pozvání proslovit p ednášky na
téma výro í první eskoslovenské známky pro leny KMF. Byl to asi rok 1978. Sice jsem byl
tehdy benjamínkem ve vedení krajské komise mládeže, ale vedoucí tamního KMF m o to
požádal abych jubileum komentoval. A tak jsem tehdy nasedl v sobotu zrána do Trabantu a
ujížd l na Vyso inu. Tehdy p kn mrzlo a bylo dosti sn hu. P ijel jsem do Ž áru sice zav as, ale
jako rampouch zmrzlý (ono topení v Trabantu nebyla jeho nejsiln jší stránka). T šil jsem se na
vyh átou místnost, ve které se sch zka mladých filatelist bude odehrávat. Ale ouha, v místnosti
šla pára od úst a tak jsem zabalen do kabátu splnil sv j slib. Proslovil jsem jakousi duchaplnou
p ednášku o Hrad anech a pádil jsem zp t dom . Druhá z t ch vzdálen jších vzpomínek je spjata
s mládežnickou výstavou. Byla organizována v tehdy velkém stylu a pokud m pam neklame,
byla to tzv. krajská mládežnická výstava. Tehdejší vedoucí KMF pan Ing. Jan Hrdina ud l vše co
je pot eba, aby takováto výstava prob hla ve vší parád . A následují vzpomínky bližší, na
jurování ve Ž áru nad Sázavou na výstav v roce 2004. Pohoda, kterou vytvo ili organizáto i pro
všechny zú astn né byla báje ná. I píva bylo dost a to, že jsem v ned li 23.5. našel své auto
zcela pod sn hem, byla jen epizoda.
Nyní uve ej uji celý p epis láne ku, ke kterému se chci vyjád it.

„Jak dál v mládežnické filatelii“
S každým uplynulým rokem zjiš ujeme, že je nás zase o n co mén a beznad jn p ihlížíme,
jak naše lenská základna stárne. P í inu hledáme v nezájmu mladé generace o filatelii. Je tomu
skute n tak? Když se ohlédneme o t icet let zp t, kdy byl kroužek mladých založen, tak se
úsp šn rozvíjel. Zjiš ujeme, že pro práci s mládeží byly tehdy zcela jiné podmínky než dnes.
Kroužek m l svoje zázemí v tehdejším Dom pionýr a mládeže, resp. mohl se bezúplatn
realizovat v n kterém, pro to ur eném m stském za ízení.
Prvotní problém, alespo v našich podmínkách byl, že kroužek mládeže na po átku 90.let
ztratil možnost se scházet. K tomu ú elu m stská za ízení, v etn stávajícího Domu d tí a
mládeže, byla nadále provozována pouze na komer ním základu, jiná byla zprivatizována a
takovému ú elu trvale od ata.
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zam stnání mimo bydlišt , došlo k za azení zbývajících len kroužku (p evážná jejich ást
spl ovala podmínky pro lenství v klubu) do za ízení Domu d tí a mládeže. Ro ní poplatek lena
(mimo lenský p ísp vek) tam inil 200,- K . Tím m l mladý filatelista podstatn v tší náklady na
svoji innost než kterýkoliv dosp lý len klubu. Tento nepom r ešil klub tím, že poplatky za
mladé leny Domu d tí a mládeže hradil ze svých prost edk . Pro astou absenci mládežník
v kroužku se vynakládané prost edky jevily jako neekonomické. Po n jaký as se mládežníci
scházeli v byt jejich vedoucího. To mohlo být ešení do asné, nikoliv však trvalé. Kroužek
mládeže nemá zázemí, kde by se ke své innosti mohl scházet, vytvo ené dosud.
Vyvstává trvalý úkol: Zajistit bezúplatný pronájem vhodné místnosti pro zájmovou
innost mládeže resp. získat pro ni finan ní prost edky. (Možnosti v poskytnutí grant
z prost edk M Ú, resp. sponzor apod.).
Nemén d ležitým úkolem bude získat zájem mládeže o organizovanou filatelii. Slovo
organizovanou podtrhuji proto, že mládež o filatelii zájem má, poštovní známky sbírá tak, jak
tomu bylo d íve. Sv d í o tom nejen moje vlastní zkušenosti, ale také poznatky z našich
organizovaných akcí. Kup . Výtvarné sout že na návrhy poštovních známek „Poštovní známka
o ima d tí“ v roce 2002 nebo v rámci D tské pošty na národní výstav Ž ÁR 2004. P sobí zde
obecn známý jev, že mládež, tak jako celá sou asná populace obecn necítí pot ebu se
organizovat. Tento jev se projevuje nejen ve filatelii, ale u všech sou asných spole enských a
zájmových organizací. Je to jev sou asné doby a k jeho p ekonání nepomáhá ani ú eln vedená
propagace v tisku a na zmín ných akcích. Kup . patnáctitisícový náklad vydaných a zdarma
rozši ovaných publikací K. erného, zajímavým zp sobem pojednávající o poštovních známkách
z region , nep ivedl do klubu i kroužku mládeže by jediného zájemce o lenství.
Aby se organizovaná filatelie stala atraktivn jší a více p itažlivá je za sou asného stavu
více úkolem Svazu, jaké výhody pro své leny vyjedná s eskou poštou. Rozdíl mezi
organizovaným a neorganizovaným filatelistou (s výjimkou možnosti ú asti na sout žních
výstavách) totiž nevidím a t m, co stojí mimo nelze již co nabídnout. Možnosti klubu, na tomto
úseku, se zdají být tém vy erpané.
Nemén d ležitá je vlastní innost mladých filatelist v kroužku a úloha jeho vedoucího.
Ten by m l ke každému mladému lenu p istupovat individuáln a respektovat jeho zájem o
vybraná témata sb ratelské innosti. Pokud by vedoucí takového lena cht l v jeho sb ratelských
po átcích p evychovat „k obrazu svému“, dopustí se hrubé chyby. Mládežník záhy ztratí o
poštovní známky zájem a kroužek opustí. Proto se neztotož uji s léty trvající praxí Oblastní
komise mládeže, která vyžaduje ro ní hlášení o po tu ú astník na filatelistických olympiádách,
zpracovaných sout žních exponátech a další údaje. Ty slouží pro bodové hodnocení kroužku,
potažmo jeho vedoucího. Vedoucí kroužku pod vlivem takového hlášení a vzájemné sout živosti
vlastn nutí mladé filatelisty k innosti, o kterou neprojevují zájem a vyžaduje na nich znalosti,
které nemají ani mnozí dosp lí lenové klubu.
Oblastní komise mládeže by se spíše m la zam it na to, zda jsou pln ny smlouvy uzav ené
mezi S F, eskou poštou a resorty ministerstev (pokud byly na úseku mládežnické filatelie
uzav eny) a v jednotlivých oblastech zjiš ovat, zda klub m pro jejich innost s mládeží byly
vytvo eny pot ebné podmínky.

- 16 Kup . Slovenská pošta a.s. rozvíjí více aktivit za nemalé finan ní prost edky. Hledá r zné
formy a zp soby na podporu mládeže v oblasti filatelie. Jednou z takových forem je spolupráce
s d tskými asopisy ( lánky a vkládání filatelistických produkt do nich) v rámci organizování
r zných sout ží provádí p ímý nábor mládeže do filatelistických kroužk .
eká nás hodn práce na obnov mládežnické filatelie. V sou asné dob náš kroužek nemá
vedoucího a evidujeme pouhé dva mladé filatelisty, kterým alespo zajiš ujeme novinky
poštovních známek a umož ujeme jim p ístup na sch zky dosp lých, by do prost edí pro n
nevhodného – v restauraci. Kdo z Vás je ochoten se pro mládežnickou filatelii angažovat? Bude
to práce náro ná, však o to více záslužná. P ihlásí se n kdo ze len našeho klubu a pom že
situaci ešit?
Emil Pelikán
A te vážn k uve ejn nému sd lení. Za nu od konce. Kde vzít místnosti? Ze zkušenosti
oblastní komise mládeže vím, že cesty jsou r zné. Pokud to není škola, která je ráda, že se
v jejich prostorách d je n co dobrého, tak to m že být d m mládeže. Ale ani to nemusí vyjít. Pak
je t eba se vloudit do p ízn obecního ú adu a scházet se tam. Ta zmi ovaná restaurace nebo byt
vedoucího není definitivním ešením. Kluby asi dnes (až na výjimky) nemají své prostory, kde by
se mládež mohla setkávat. I když se to zdá nepochopitelné, asi pravdu mají ve Znojm , kde se za
poplatek (!!!) scházejí v dom mládeže. Poplatek pak platí klub. Jinde je to škola, která je ráda, že
si vykáže (bez mzdových nárok ) aktivitu s d tmi. A pronájem neú tuje.
A co s tím d lá komise mládeže?
K innosti oblastní komise mládeže. Bohužel jsem již od roku 1986 (s ur itou p etržkou) v jejím
ele a tak musím reagovat na situaci v celém bývalém kraji. V roce 1988 jsme na krajském kole
filatelistické olympiády (o níž se dále zmíním) m li asi 120 mladých filatelist a 40 vedoucích!
Oblastní komise tehdy m la blízko k celkovému duševnímu kolapsu. Poda ilo se. Tehdy se kluby,
které cht ly usp t v tzv. meziklubové sout ži, musely snažit mít KMF (kroužek mladých
filatelist ). Dostávaly za to body do sout že a já už dnes ani nevím co… Nicmén , na to
vzpomínám s nostalgií. Jak dnes si klub v „DOLNÍ – HORNÍ „ zajistí nástupce? Práce s mládeží?
Ti grázli, co nemají o nic zájem? A já se musím s nimi párat? A ješt je nutit, aby se n co ve
filatelii u ili? A to dokonce víc, než znám sám? Já se tedy musím u it taky? Ano vážení, i vy
se musíte u it... Tak a te mi odpov zte jednoduchou otázku, najdete n koho takového? Jestli
ne, tak to zabalte a nepla te nad rozlitým mlékem. Jestli ano, tak ho hý kejte a mazlete, aby se
nevyplašil.
Prosba, i doporu ení, aby oblastní komise mládeže, spíše než sout žím se v novala možnostem,
kde je možné klub m n co zlepšit chci jednozna n íci. Pár jednotlivc – blbc , kte í se již léta
zajímají o to, jak spolu mohou mládežníci sout žit, co vymyslet za nejnemožn jší akce, jen aby
bylo nad ím hodovat. Co potom mládežník m p edat, kde to sehnat a co jim dát, jen prob h, aby
kroužky dál jely. T žko chtít po lidech, kte í nemají sebemenší vliv na region, aby naplnily
každodenní innost vedoucího, který musí být z daného regionu. M žeme jen metodicky, pomocí
seminá , pomocí asopis a dalších pom cek pomoci filatelistovi, aby se z n ho stal dobrý
vedoucí KMF. S jednou v cí ale v lánku pana p edsedy Pelikána náramn a rád souhlasím. A to
je jeho v ta: Vedoucí kroužku pod vlivem takového hlášení a vzájemné sout živosti vlastn nutí
mladé filatelisty k innosti, o kterou neprojevují zájem a vyžaduje na nich znalosti, které
nemají ani mnozí dosp lí lenové klubu. Souhlasím s druhou ástí v ty potud, že opravdu
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renomované starší filatelisty v klubu a co víc, mladí ho nutí do neustálého dalšího studia. Zkuste
dát otázky z filatelie, které se uplat ují na oblastním kole FO n kterému z Vašich filatelist . Bude
se divit. Bude si myslet, že na n ho mluvíte alžírsky. Je to však chyba mladých filatelist , že v dí
víc? A tím pádem už v bec nemohu souhlasit s tím, že to citované hlášení, je ten odpor (dnes
nazývaný ve fyzice rezistor), který nutí kluby mládež nevychovávat. To snad opravdu ne. Každý
kantor ví, jak se mladí perou, jak cht jí být lepší než ten druhý (teda t eba jen ve vyrušování),
cht jí si vzájemn ukázat, kdo je lepší. A každý mladý filatelista, kterému vedoucí (by v rámci
vámi kritizovaného prostoru) dá možnost se v exponátu rozvinout na vlastní téma, získává pozice
navíc.
A možnost ovliv ovat d ní na eské pošt , jen naiva si myslí, že ho pošta poslechne. P ed
pár lety jsem byl s delegací mladých filatelist v Polsku na celostátním kole mládežnické
olympiády. Víc než, že jsem žasl, byl jsem konsternován, konsternován množstvím a hodnotou
dar , které Polská pošta v novala mladým polským filatelist m – vít z m filatelistické sout že
(na úrovni naší olympiády). Opravdu, jsme jinde. Ale nena íkejme, m že být h . Svaz
n meckých filatelist se nyní potýká s obrovským odklonem N mecké pošty od filatelist daným
privatizací n mecké pošty.
SM RNICE PRO PO ÁDÁNÍ FILATELISTICKÉ OLYMPIÁDY
Sm rnici vydává KM S F pro pot eby OKM, KMF
a organizátor Filatelistické olympiády
Filatelistická olympiáda (FO) je sout ží pro mladé filatelisty. Jejím cílem je prohlubování
znalostí a dovedností mladých filatelist s cílem p ipravit je pro samostatnou tvorbu vlastních
sout žních exponát .
1. Vyhlášení FO
Komise mládeže S F (KM S F) vyhlašuje každoro n téma a organiza ní pokyny pro
konání FO.
Na základ vzájemné dohody pov uje KM S F Oblastní komise mládeže (OKM)
po ádáním národního kola FO.
FO probíhá ve školním roce od zá í do ervna, p i emž národní kolo se m že konat i po
prázdninách, vždy však do konce p íslušného kalendá ního roku.
Jako sout žící se FO mohou zú astnit pouze lenové S F.
2. Organizace FO

FO probíhá ve t ech kolech a podle v kových kategorií.
První kolo je kroužkové a probíhá mezi leny každého KMF. Zú astnit se jej mohou
všichni lenové KMF. Vít zové v jednotlivých v kových kategoriích postupují do oblastního
kola.
Druhé kolo je oblastní. Sout ží v n m zpravidla v každé v kové kategorii jeden zástupce
z každého KMF z dané oblasti. Vít zové postupují do národního kola.
T etí kolo je národní. Zú astnit se jej m že v každé v kové kategorii jeden zástupce
z každé oblasti.
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KM S F je povinna:
- zajistit písemnou smlouvu s p íslušným subjektem, který bude národní kolo FO po ádat;
p itom sou ástí smlouvy musí být i finan ní náležitosti – dotace z KM S F a zp sob
vyú tování (nejlépe v pr b hu školního roku, který p edchází konání národního kola)
- ídit metodicky pr b h kroužkových a oblastních kol FO
- zajistit vyhlášení FO tak, aby je OKM obdržely do konce p edcházejícího školního roku
- zabezpe it materiální pot eby pro pr b h národního kola FO
- jmenovat p ti lennou jury
- po obdržení jmen sout žících a len delegací neprodlen rozeslat pot ebné pokyny
vedoucím delegací
- provést hodnocení sout žních úkol
- provést vyhodnocení národního kola FO v etn zpracování a zve ejn ní výsledk .
Po
-

4. Povinnosti po adatele národního kola FO

adatel je povinen:
nahlásit KM S F seznam len organiza ního výboru v termínu
nahlásit KM S F termín konání národního kola FO v termínu
nahlásit KM S F rozpo et a požadavky na dotace od KM S F v termínu
zajistit vhodné prostory pro konání národního kola FO – místnosti pro konání sout že, pro
práci jury a pro vedoucí
zajistit výpo etní techniku pro jury pro zpracování výsledk
zajistit pro sout žící, leny delegací a jury vhodné ubytování a stravování po dobu konání
národního kola FO
m síc p ed konáním sout že p edložit KM S F písemn program s asovým
harmonogramem a vhodn upravené podklady pro vedoucí delegací ( asový rozvrh,
systém dopravy, ubytování, stravování atp.)
alespo m síc p ed konáním akce rozeslat p edsed m OKM pozvánky
do 3 m síc po skon ení akce provést její vyú tování a p edložit je KM S F.

5. Povinnosti všech KMF a OKM
- nejmén 14 dn p ed konáním národního kola FO nahlásit organizující OKM postupující
ú astníky sout že (v etn náhradník ) a složení delegací.
6. Pravidla sout že
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. Je možno použít libovolný 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 tvrtkami formátu A4. Sout žící v kategoriích Z a A mohou používat
tvere kovanou tvrtku.
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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. Do testu budou 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. 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 doba asi dv a p l hodiny.

7. 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 roku, kdy
bude probíhat finále. V kové kategorie platí pro FO i pro sout ž elektronických exponát .
8. Elektronická verze FO
Sou asn s FO m že být vyhlášena i její verze v elektronické podob . Sout žící budou 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.
Podrobn jší informace k této sout ži budou obsaženy ve zvláštním dokumentu.

9. Záv re ná ustanovení
P ípadné zm ny sm rnice pro po ádání FO p edloží KM S F ke schválení plénu na jeho
sch zi tak, aby mohly být za azeny do vyhlášení FO v následujícím období.
Tato sm rnice byla schválena plenární sch zi KM S F dne 3.2.2007 a vstupuje v platnost
dnem 1.3.2007.
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Již deváté (!) setkání finalist národních kol FO se uskute nilo 29.12.2006, tradi n v salonku
hotelu U Divadla. Ú ast byla p ijatelná. Z 18. finalist se jich zú astnilo 11. Zbytek se omluvil,
až … až na jednoho. A ten již, bohužel, nikdy mezi nás nep ijde. P ed rokem zem el…
Nálada byla srde ná, osudy rozmanité. Trochu dat neuškodí. Nejstarší finalista byl Tomáš Dvo ák
(32 let), nejmladší Anna Zoufalá (13 let). Dva jsou již ženatí a mají d ti. Zbytek je ješt k mání!
Zam stnání mají r znorodá: architekt, celník, fará , asistent na VŠ. A zbytek jsou samí studenti:
VUT, medicína, VŠ zem d lská, gymnasium, Karlova universita – chemickotechnologická
fakulta (letos bude usilovat o doktorát v Pa íži). Jediná Ani ka Zoufalá chodí ješt na ZŠ. Pro ni
to bylo „školení“.
Jak vidíte „každý pes, jiná ves“. Ale jedno máme spole né: FILATELII.
Ve finálech máme do letošního roku 49 ú astí. Z toho: 29 x 1. místo, 10 x 2. místo, 5 x 3.místo,
4 x 4.místo a 1 x 5. místo.
V t chto suchých statistických íslech se skrývá i t icet let mého života. V roce 1976 jsem za al
na jedné ZŠ ve Znojm vést filatelistický kroužek … a ani se mi nechce v it, jak to uteklo. A
utíká to ím dál tím víc, bohužel. Tento rok budu organizovat, pokud se toho dožiji, mezi
váno ními svátky jubilejní, již DESÁTÉ setkání.

SPACE TWO

Stanislav Dušek
Vedoucí KMF 56-83 F.H.

Stejn jako minulý rok, tak i letos byla vybrána mezinárodní d tská posádka, která v Evropském
vesmírném centru v Belgii prod lal výcvik kosmonaut zakon ený simulovaným letem
v raketoplánu do vesmíru. Sou ástí posádky bylo i 5 d tí z eské republiky. Na konkurz do této
p tky jsem se p ihlásil i já, a protože je mi stále mén než byl maximální požadovaný v k 17 let,
mohl jsem se zú astnit. Ješt p ed samotným konkurzem prob hl roz azovací test, který
obsahoval otázky z kosmonautiky i astronomie, tak otázky v anglickém jazyce. 25 nejlepších
ešitel (mezi nimi i já) bylo potom pozváno na samotný konkurz do Prahy. Ten m l dv ásti –
první probíhala v pražském planetáriu, kde jsme byli jednotliv zváni k anglické konverzaci
s porotou. Jejími leny byli také Vladimír Remek a editel pražského planetária Marcel Grün.
Druhá – praktická ást probíhala v centru D tské tiskové agentury na Ka erov a její náplní byla
nap íklad stavba házedla z balzy, poslech a následný p eklad rozhovor posádek Apolla s ídícím
centrem atd. Poté šla porota vyhodnotit výsledky, zatímco nás u il známý psychiatr MUDr. Jan
Cimický jak zvládat krizové situace, nebo 20-ti z nás se za chvíli m l rozplynout sen. Mezi t mi
20-ti jsem byl i já, a cesta tak pro m pražským konkurzem skon ila. Ale p t nejlepších 30. íjna
odjelo na spole ný výcvik se slovenskými a anglickými d tmi do Evropského vesmírného centra.
Od slavnostního návratu 4.listopadu však po ádající agentura nezve ejnila nic o pr b hu výcviku,
tak nám nezbývá než doufat, že si p t eských „kosmonaut “ výcvik užilo.
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