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Neprodejné

POZVÁNKA
na oblastní kolo filatelistické olympiády, které se koná v sobotu dne 24. kv tna 2008 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 2008.
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.
Upozor uji vedoucí, že na zasedání p i FO budou vedoucím KMF, jejichž lenové
zaplatili p ísp vky S F p edány ernotisky za rok 2007.
Další pozvánka nebude již zasílána!!!

Elreda Št rbová
tajemnice OKM

Vážení a milí vedoucí KMF
Dostáváte do rukou nového KURÝRA, prvního v roce pro filatelisty tak
o ekávaného. Již od roku 1968 se každé desetiletí koná v Praze velká
filatelistická výstava. Jen s výjimkou roku 1998 byla vždy ozna ena
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jako sv tová. I letos se tedy uskute ní vrcholný svátek filatelist
v Praze.
Proti
všem
minulým
sv tovým
výstavám
bude
v trošku
komorn jším provedení. Všichni jste již byli seznámeni, že výstavními
t ídami, které budou na výstav otev ené je t ída tradi ní filatelie,
t ída PH, t ída literatury a t ída jednorámových exponát . Jako
doprovodné akce se p i výstav bude konat Salon eské mládeže. Není
tajností, že se spolu s Ing. Pun ochá em na jeho uspo ádání podílíme.
Je koncipován jako národní výstava mladých filatelist
z eské
republiky. V sou asné dob je na velké výstav proveden výb r exponát
a jejich za azení na výstavu je p ed dokon ením. Také obeslání
potenciálních vystavovatel pro Salon eské mládeže je u konce. Byl
vydán
samostatný
bulletin
Salonu
eské
mládeže
s p ihláškou.
V sou asnosti vyhodnocujeme p ihlášky a uzav eme seznam mladých
vystavovatel . Probíhá hektická p íprava technického zabezpe ení
výstavy. P ipravují se tiskoviny pro výstavu. Jako zajímavost Vám
sd lím, že vstupenky budou v n kolika mutacích. Pro
leny S F jsou
p ipraveny vstupenky, které budou sloužit jako permanentky na celou
dobu výstavy zdarma. Sou ástí vstupenky budou kupóny, na které budou
poskytovány r zné bonusy. Jedním z nich bude poukázka na koupi
výstavního katalogu za sníženou cenu 100,- K . Normáln bude katalog
za 250,- K . V katalogu pak bude ernotisk (barvotisk) známky Karl v
most. Byl vydán bulletin
.2, který je jen v angli tin
a slouží
hlavn
zahrani ním návšt vník m a vystavovatel m k ubytování a
kontaktu s komisa i jednotlivých zemí.
Tak jsem se trošku rozvykládal o výstav PRAGA 2008, ale nem l bych
zapomenout na d ní s mládeží u nás. Z úvodní pozvánky je Vám z ejmé,
kdy se bude konat oblastní kolo filatelistické olympiády. S její
p ípravou je t eba finišovat. V dalším naleznete ješt
pomocné
informace k letošnímu tématu FO - Praha. Doufám, že Vám ješt poslouží
jako studijní materiál. V ím, že se letos na oblastním kole sejde
více sout žících než v minulém roce.
Vážení p átelé, práv vyslovené p ání kontrastuje s celkovým vývojem
v organizované filatelii. Již n kolikrát jsme se na výkonném výboru
S F zabývali poklesem
lenské základny S F. Vím jak obtížné bylo
sehnat v klubu i v minulém období vedoucí, kte í se v novali d tem.
V sou asnosti je mezi námi již zbytek rozsáhlé armády filatelist ,
kte í se po dlouhá léta ochotn starali o výchovu mladé filatelistické
generace. Dovolte mi, abych jako již po n kolikáté Vám všem jmenovaným
nebo nejmenovaným filatelist m, kte í se staráte o mladé pod koval za
Vaši málo oce ovanou práci. Pé í vedení komise mládeže (jmenovit
ob tavého
Mgr.
Václava
Špatného)
vzniká
v sou asnosti
kronika
mládežnické filatelie v esku. V ím, že mnozí z Vás se v kronice
filatelistické mládeže najdou. Vždy tu „Káru mládežnické filatelie“
táhneme dost dlouho. Pokud vše dopadne dob e, bude kronika vydána
k výstav PRAGA.
Všechny Vás up ímn zdraví a p eje pohodu osobní i „filatelistickou“

RNDr.Zden k Oká
p edseda OKM Jižní Moravy

-2-

Vyhodnocení sout že aktivity mezi KMF za rok 2007
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

KMF
KMF
KMF
KMF
KMF
KMF
KMF

56-83
56-93
56-104
56-43
56-20
56-111
56-07

Znojmo
6460
Jihlava
3440
Zlín
3420
Vizovice
380
Byst ice nad Pernštejnem 240
Kyjov
160
Adamov
150

06-24
06-40
06-20
06-25
06-70
06-20
06-04

Sout že se zú astnilo 7 kroužk . Mladí filatelisté se sešli celkem na
167 sch zkách, což je pr m rn
24 sch zek na jeden KMF. Nejvíce
sch zek m ly KMF 56-83 a 56-93 každý po 38 sch zkách. KMF 56-111 se
sešel 31x a KMF56-104 28x. V organiza ních záležitostech plný po et
získaly t i kroužky. Seminá
se zú astnili vedoucí t í KMF t ikrát a
ty KMF jedenkrát.
Kroniku o své innosti si vedou ty i KMF. Kroužková kola FO prob hla
ve ty ech KMF. Oblastního kola FO se zú astnily t i KMF a jeden KMF
obdrželi dva mladí
se ú astnil i národního kola FO. OOZ II.stupn
filatelisté.
Nejvíce bod
za filatelistickou
innost dosáhl KMF
Znojmo.
Ve výstavní innosti bylo uspo ádáno 18 výstavek o rozsahu 8 list , 4
výstavky o rozsahu 12-32 list a 47 výstavek o rozsahu 33-80 list .
Byl vytvo en jeden nový exponát s plným po tem list . ty i KMF se
zú astnily sout žních výstav S F.
Antonín Machala
len OKM

Informace od vedoucích
Kroužek mladých filatelist

KMF56-43 Vizovice

Náš KMF vznikl jako pionýrský filatelistický oddíl p i ZDŠ ve
Vizovicích. První
sch zka po p edchozím jednání s vedoucí pionýr
prob hla 7.11.1975.
Vedoucím se stal len KF 06-25 Vizovice František Martykán. Kroužek
prod lal
adu zm n – hlavn
se odpoutal od pionýrské organizace a
hlavním stanovišt m se stala ZŠ v Jasenné, odkud v tšina
len
i
vedoucí pocházeli. Pr m rn bylo v KMF 10 len . Dnes jsou jen ty i
lenové a jsou to p íbuzní – d ti bývalých len KMF p ed 30. lety.
Jsou vesm s
lenové KF 06-25 Vizovice. Kroužek se poté scházel
v klubovn ochránc p írody a nyní, v soukromí u vedoucího.
V období t icetileté innosti byly dv etapy zvýšené vystavovatelské
innosti. První exponát vytvo ila Jana Martykánová a byl vystaven
v Moravských Bud jovicích, Otrokovicích a Hodonín . Byl to exponát
„Zem d lství a výživa“ a byl hodnocen na PS medaili. Další byl exponát
polovi ního rozsahu Libora Macka „Zem pis Evropy“, který byl hodnocen
potvrzením ú asti v Hodonín . O 20 let pozd ji již vystavovaly jejich
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d ti velmi úsp šn na výstavách ve Svitavách, P íbrami, Roudnici nad
Labem, Jihlav , Slati anech a Trutnov . Nejv tšího úsp chu dosáhla
Anna Machovská, v Jihlav za exponát „Jižní Morava“ získala pozlacenou
medaili. Exponát její sestry „Pozvánka k návšt v Moravy a Slezska“
byl na výstav
Mladé BRNO 1995 ohodnocen VPS medailí. Poté ve
Slati anech a Svitavách na MPS medailí. Úsp šn
vystavoval ve
Slati anech Ji í Š astný, který získal za exponát „Koní ek jménem k “
VS medaili a v cnou cenu. V roce 2006 vystavoval v Jihlav t etí ze
sourozenc Machovských – Miroslav. Ten získal na exponát „O koních“
S medaili a na exponát „Lod “ medaili PS.
Z dalších našich
vystavovatel jmenuji sourozence Smetánkovi. Jan získal na exponát „
Všímejte si razítek“ VPS, Radana na „Kv tiny“ MB a Jind ich na „Sport
na led a sn hu“ B medaili. Dalšími vystavovateli v pr b hu let byli
Michal Lukáš, Martin Jur ák, Tereza Lavická a další. Svoji
innost
lenských sch zích KF a ve
prezentoval KMF rovn ž výstavkami p i
školách ve Vizovicích, Jasenné a Liptále. Také jsme svoji
innost
prezentovali na skautském tábo e
vizovitských skaut a p i volbách
v roce 2006. Tehdy byl ve volební komisi v Lutonin bývalý len KMF
Lá a Chmelík. Ten dnes sbírá mysliveckou tematiku.
V lo ském roce zájem d tí hodn opadl. Bývalí lenové KMF odjížd jí do
škol a u ení mimo vesnici a ZŠ má již jen
ty i t ídy. Starší
navšt vují školu ve Vizovicích nebo Liptálu. Také se stále projevuje
vliv televize a po íta . Zájem d tí o filatelii klesá. V roce 2008,
v roce mých 80. narozenin, KMF 56-43 po více jak t icetileté innosti
asi ukon í innost pro nezájem d tí i dosp lých.
František Martykán
Vedoucí KMF 56-43
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Organizace olympiády – 35 ro ník 2007/2008
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. To znamená, že sout žící mohou využít veškerý
filatelistický materiál. Tím budou mít stejné podmínky jako p i tvorb
výstavního exponátu. Sout žící sm jí používat písemné pom cky pro
tvorbu albových list . Albové listy mohou být nahrazeny b žným
kancelá ským papírem formátu A4.Kroužková, oblastní i národní kola se
skládají ze dvou ástí. Jsou to testy ze všeobecných filatelistických
znalostí a znalostí tématu olympiády a druhou ástí je tvorba albových
list
(miniexponát). V testu budou za azeny otázky, vztahující se
k tématu FO, které budou na b žné úrovni žák základních a st edních
škol. Test obsahuje 15 otázek ze všeobecn filatelistických znalostí a
5 otázek z tématu FO. Celkový po et bod v testu je 40. Miniexponáty
hodnotí jurymani, po et p id lených bod na listy je maximáln 60.
Doba vymezená pro tvorbu miniexponát je asi dv a p l hodiny.

Po et albových list

pro jednotlivé v kové kategorie

V ková skupina
Z
A
B
C
-----------------------------------Kroužkové kolo
1
2
2
3
Oblastní kolo
1
2
2
3
Národní kolo
1
2
2
3
Pro za azení do v kové
sout žícím 1.ledna 2008:
Stá í
9 let
10 let
11 let
12 let
13 let
14 let
15 let
16 let
17 let
18 let
Podle materiál

Z:
A:
B:
C:

kategorie

Data narození od
2.1.1998 – 31.12.1998
2.1.1997 – 31.12.1997
2.1.1996 – 31.12.1996
2.1.1995 – 31.12.1995
2.1.1994 – 31.12.1994
2.1.1993 – 31.12.1993
2.1.1992 – 31.12.1992
2.1.1991 – 31.12.1991
2.1.1990 – 31.12.1990
2.1.1989 – 31.12.1989

rozhoduje

- do
a 1.1.1999
a 1.1.1998
a 1.1.1997
a 1.1.1996
a 1.1.1995
a 1.1.1994
a 1.1.1993
a 1.1.1992
a 1.1.1991
a 1.1.1990

KM zpracoval RNDr.Zden k Oká

9
11
14
16

–
–
–
–

10
13
15
18

vždy

let
let
let
let
v k

dosažený
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Tematický materiál k letošnímu ro níku Filatelistické olympiády, který
p ipravila KM S F

PRAHA

Doporu ené známky a filatelistický materiál.
PRAHA – matka m st, její historie a sou asnost.
Známky
eskoslovensko
.1-26, 213, 223, 225, 226, 235, 242, 248-253, 257, 456-457, 467-469, 470-473,
399-602, 637-639, 1179-1181, 1298, 1392, A1393, 1488, 1523, A1523, 1586, 1611, 1612,
1615-1620, 1655, 1679-1680, A1681, 1718, 1719-1720, 1766-1767, 2136, 2173-2174,
2313-2314, 2376—2377, 2455-2456, 2511-2512, 2513,2549-2550, 2675, 2517-2518,
2748-2749, 2792-2793, 2866-2867,2894, L17, L41, L42-L43.
eská republika
.1, 4, 7, 10, 18, 27, 30, 40, 47, 57-59, 61, 63, 76, 77, 81-82, 89-93, 96-98,
105-108, 118, 120, 129-131, 146-148, 150, 162-164, 168, 174-176, 195-197,
225,235-239, 250-252, 261-263, 270, 275-277, 287, 289, 309-311, 338,
346, 354, 380, 381, 395, 476-480, 488, 492, 501, 508, A321-322, 343-345.
Dopisnice
eskoslovensko 1918-1939
CDV 1-16, 18-22, 40/28, 29,30, 41/8, 46/8, 47/1-4, 54/1-7, 59/8, 9,10,11,
61/39, 40,41, 64, 67/8, 69/18, 19, 32, 36, 61/39-41, 71/1-8,
72/120,122,123,129,130,131,132,133.
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eskoslovensko 1945-1992
CDV 76,87/1, 90/1-16, 91/1-8, 99, 123/1-15, 124/1-11, 127, 132, 142/1-16,
152/1-12, 153/13,14,15, 156/23,24, 166, 179, 190, 204, 206, 229, 231, 232/1-4,
235.
eská republika
CDV 6/12, 9, 10, 13/28, 16, 19/43, 44, 25/60,61, 46/92, 81/136, 99/145,
CPH 2/4, 4/6, 5/2.
OSOBNOSTI
známky
eskoslovensko
.162-163, 243-247, 268-271, 272, 275, 280, 281-282, 298-299,
300-303, 320-321, 322-323, 331-332, 389-341, 346, 347-348.
475-478, 502-507, 514-515, 517-518, 556-557, 608-611, 627-628,
640-641, 642-643, 644-645, 658-660, 667-669, 677-678, 679-682,
708-711, 738-739, 757-759, 760-761, 762-763, 791-793, 805, 807, 829,
830, 832, 835, 887-892, 894-897, 917-920, 928-930, 938-943, 944-947,
952-953, 1009-1012, 1013, 1057-1062, 1300, 1368, 1650, 1723, 1772, 1773,
1810, 1815, 1972, 1973, 2015, 2018, 2114, 2183-2186, 2286, 2355, 2474-2481,
2563, 2564, 2575, 2576, 2725, 2822, 2922, 2923, 2926, 2927, 2946, 2965, 2971, 2973,
2974, 2975, 2982, 3008-3011.
ESKÁ REPUBLIKA
známky
.4, 65, 66, A87, A102, 114, 115, 125, 141, 144, 145, 151, 185-187, 222-223,
256-257, 284, 293, 294, 316, 325, 332, 348-349, 363, 397-399, 425, 463-464,
476-480, 499-500, 520, 523, 530.
Dopisnice
eskoslovensko 1918-1838
CDV 30-36, 48/3, 54/2, 60/1-20
eskoslovensko 1945-1992
CDV 83, 84, 85, 86, 96, 111, 122, 121, 138, 144, 148, 149, 150, 155, 158, 203,226.
COB 1, 2, 24, 50, 52, 60, 63, 91.
PRAHA – centrum filatelistického d ní známky eskoslovensko:
. 342-343, A497, 558-561, 562-563, 593-595, 853-857, 1032, 1154, 1171, 1206-1216,
1263-1267, 1268, 1269, 1624, 1682-1687, 1688-1693, A1694, 1695,
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2054-2059, 2227-2230, 2240-2244, 2253-2256, 2263-2266, 2294-2295, 2298, 2302, 23162321, 2322-2326, A2327, 2329-2332, A2333, A2334-2335, 2469-2473, 2747, 2794-2498,
A2817, K2863, 2831-2835, 2836-2839, 2842-2845, 2847-2850, 2853-2856, 2859, A2860,
A2861, A2862, A2863, A2864/65, A2940,L56-62, L69-71, L80-85, L86-90
eská republika
A158, A171, 191, 192, A488, 492, 508, 514, 519.
Dopisnice
eskoslovensko 1918-1939
CDV 72/129, 130, 131,
eskoslovensko 1945-1992
CDV 95/1-7, 122, 159/1-8, 160/1, 8, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 201, 207,
210, 211, 212, 213, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223/1-6, 228,
eská republika
CDV 12, 15, 17, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 65, 104, 110, 111, P 54, 96.
PM 5, 10, 17, 20, 21, 32, 36, 39, 48, 52, 53.
CPH 2/4, 4/6, 5/2.
Nám ty na zpracování témat filatelistické olympiády
Vlastní tematické zpracování skýtá nep eberné možnosti, protože Praha byla po
dlouhá staletí st edem všech významných událostí v historii i sou asnosti našeho národa.
Od možnosti zpracovat historický vývoj m sta, až po zpracování filatelistického hnutí a
p edevším filatelistických výstav v Praze, je možné se zam it na tak zajímavé oblasti,
jako je pražská potrubní pošta, skautské doru ování listovních zásilek, ale i mén finan n
náro né a p i tom velice zajímavé oblasti jako je t eba Mozart a Praha, tisk známek
v pražských tiskárnách a tak by se dalo pokra ovat do nekone na. Každý z vás má jist
spoustu vlastních, neot elých nápad , proto se zam íme pouze na nabídku n kolika
nápad na zpracování a p iblížení použitelného známkového i neznámkového materiálu.
1. Historie
- nejstarší památky – vznik Prahy jako m sta – 1231
- rozvoj m sta po stavební stránce, spojování jednotlivých ástí
- cestou po Praze: královská cesta, pražská nám stí
Nerudova ulice,
- jaké sou ásti m la a má Praha
- pražský hrad – historický vývoj, sou asnost, jednotlivé stavby,
- Praha doby Karla IV. – stavební a kulturní rozvoj m sta
- pražské školy, univerzita
- stavební a um lecké slohy
- stavební památky, význa né stavby minulosti i sou asnosti
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- stavitelé
- Praha za Rudolfa II. 2.
-

-

Praha – caput regni
postavení Prahy v rámci uspo ádání státu – vznik „hlavního“ m sta
vládcové a státníci od p emyslovc po presidenty
boje o Prahu – husité, Bílá hora, švédové, pražské povstání
boje o Prahu - mocenské p emyslovci, nadvláda Habsburk ….
pon m ování názv - vývoj
pražské školy, univerzita – dopad na vzd lanost zem
slavní u itelé, Einstein v Praze ….
ZOO Praha
živá p íroda mimo ZOO a botanické zahrady
Pražské zahrady, parky, zele ve m st
národní galerie, divadlo – význa ní um lci p sobící v Praze
p ehlídky um ní, výstavy ….
Pražská muzea
církevní památky – kostely, kláštery
kam za kulturou – divadla, kina
sport – sportovní centra, stadiony, sout že, mistrovství

3.
-

Praha sou asnosti
dnešní rozd lení Prahy, jednotlivé obvody
co m že Praha nabídnout turist m za atrakce
projíž ka, procházka po Praze
státní orgány a instituce
ú ady
pražské výrobní podniky a závody, spolupráce se zahrani ím
akce konané v Praze – sportovní, um lecké, technické …..
výstavy
pražská doprava, letišt …..
spojení se sv tem – doprava lidí, pošty, zboží

4.
-

Praha - centrum filatelistického hnutí
filatelistické asopisy
POFIS
Výstavy – sv tové, mezinárodní, a všechny ostatní
Filatelistické spolky – vývoj S F

-
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PRAŽSKÉ MOSTY

(ukázka konkrétního nám tu)
Od dob Karla IV. bylo v Praze postaveno mnoho most
Vltavu.

p edevším p es

Železni ní most

Mosty slouží hlavn jako dopravní spojení

výstavba most

most mimo Vltavu
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Ukázky neznámkového materiálu:
Otisky výplatních stroj :

Razítka:
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Dopisnice:

Obálky s natišt nou známkou:

-12-

Rekomanda ní
nálepky

Celina pro potrubní poštu

Tématický materiál pro FO 2008
vydává Komise mládeže Svazu eských filatelist pro pot eby KMF
auto i: K. Vávra, V.Špatný
© KM S F 2008

List zo Slovenska
V aka mojim priate om z Brna dostávam vášho Kurýra a vždy si so
záujmom pre ítam o om píše jeho hlavný redaktor alebo ostatní
prispievatelia. A vždy utujem, že sa nám nedarí vydáva rozsahom
nie o podobné. Dlho sme žili v spolo nom štáte, mali sme svoju
spolo nú záujmovú organizáciu a preto nie je náhodné, že aj
problémy v mládežníckej filatelii máme tiež podobné. Zaujal ma
jeden príspevok, ktorý sa týkal mládežnickej filatelie, preto som
si dovoli reagova , aby „kurýrnici“ vedelei, ako je to na druhej
strane Moravy.
Ve ký pokles krúžkov mladých filatelistov
sme zaznamenali aj u nás, a to vo všetkých regiónoch. V hlavnom
meste Bratislava prakticky nefunguje komisia mládeže ako v iných
regiónoch, lenskú základ u udržuje ako tak iba západoslovenský
región a stred Slovenska. Na celom Slovensku nie je teraz
registrovaných
ani to ko KMF a mládežníkov, ako mal kedysi
jeden-jediný kraj... A ke
mnohí filatelistickí revolucionári
vykrikovali o totalitných pomeroch, ke
mal ma
každý klub
filatelistov svoj mládežnícky krúžok, ...škoda hovori . Teraz,
ke
zomrie vedúci, už nemá ho kto zastúpi . Krúžky v centrách
vo ného asu zanikli, lebo za organizovanie záujmu vo vo nom ase
a poskytnutie priestorov bolo treba plati . A je aj nieko ko KMF
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a ich „vedúcich“ ktorí odmietajú prácu krúžku pod vedením
komisie,
lebo
organizovanie
„zhora“
pokladajú
priam
za
znásil ovanie, neposkytujú základné údaje o lenskej základni,
o vedúcom a pod. Ale pritom ani nepredkladajú
žiadne také
návrhy, ktoré by dokázali opak, ako si oni predstavujú prácu
s mládežou alebo ako ju oni realizujú, ako si predstavujú
innos , ktoré by prilákala detí, aká je ich vlastná innos ou,
ktorú oni pokladajú za prospešnejšiu.
Pred
asom sme na Slovensku vydávali spravodaj JUNIFIL, ale
zanikol. Nebolo predsa možné, aby sa
na jeho tvorbe podie al
jeden-jediný lovek. Ke nám zomrel tajomník komisie
(a ja sám
som bol tiež v dôsledku vážneho onemocnenia celý jeden rok mimo)
prestali sme s jeho vydávaním. Mládežníci majú síce možnos
prispieva
do oficiálneho SPRAVODAJCU ZSF, ale jeho stránky
musíme
sami
zap a
aj
ich
zafinancova
z mládežníckych
prostriedkov(!), ktoré nám na rok pris úbila ako dotáciu
Slovenská pošta. A to sú jediné finan né prostriedky, ktoré má
naša KM v rozpo te. Je to opatrenie pre tento rok a uvidíme, ako
sa osved í v alšom období. Mali sme skúsenosti, že Spravodajca
sa však nedostával k vedúcim KMF, preto sme za ali s vydávaním
INFOLISTOV pre vedúcich KMF a v poslednom ase sme obnovili náš
JUNUFIL, aj napriek problémom, ktoré sú uvedené vyššie.
Až teraz sa dostávam k tomu, o pochválil p. Pelikán vo svojom
príspevku. Na jednom zo stretnutí filatelistov prezentovala
zástupky a pošty, že za rok Slovenská pošta na mládež vydá cca
800 tisíc Sk! Proi rozbore vyplynulo, že to sú všetko náklady
ktoré stoja poštu vydanie detskej známky, FDC, reklamu v detských
asopisoch napr. na nové známky, výrobu personalizovanej známky,
vkladané FDC, pamätné listy do detských asopisov at . Výsledkom
tejto podpory mládežníckej filatelii bol napr. vznik až 2 krúžkov
na stredných školách pri Banskej Bystrici, je škoda, že sú bez
akéhoko vek kontaktu na miestny klub filatelistov alebo našu
komisiu mládeže, veríme že sa to zmení. Ale v dobrom. Pošta nám
pomáha
už
nieko ko
rokov
tým,
že
zabezpe í
ví azom
filatelistickej olympiády naozaj pekné odmeny – zásobníky,
ro níkové zostavy známok a pod. A všetkým ú astníkom kongresu
mladých filatelistov dáva rôzne suveníry – plagáty, k ú enky,
leporelá, filatelistické pexesá at .
Pred nieko kými rokmi som napísal pre spomenuté detské aspopisy
seriál
lánkov o filatelii, s cie om priblíži
de om našu
záujmovú oblas . Bolo dohodnuté ich uverej ovanie, ale nakoniec
neboli uverejnené, lebo príslušné stranky mala predplatené pošta
ako reklamu. Viete si predstavi , i honorár jedného napísaného
lánku je viac ako celostránková farebná reklama, o myslíte?
V tomto roku sa v príprave zmluvy medzi poštou a ZSF uvažovalo
o významnej sume ako dotácii pošty našej mládeži. Jej as bolo
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potrebné presunú do iných, tiež dôležitých oblastí innosti ako
je filatelistická mládež a zo zvyšku je ešte nutné refundova
vydávanie
asopisu, resp. tie
lánky v
om, ktoré sa venujú
mládeži.
Smutné
alebo
tragické?
Vyberte
si.
Inak, tieto
prostriedky
sa
využili
na
organizovanie
filatelistickej
olympiády, kongres mladých filatelistov a pod. Je prís ub, že
v alšom roku sa táto pomoc pošty zintenzívni..
Aby som nezabudol, naša pošta sa venuje našim mládežníkom a ich
vedúcim ešte inak. Už nieko ko rokov dostávajú vedúci aktívnych
krúžkov
každoro ne
celý
ro ník
slovenských
FDC,
sadu
pe iatkovaných známok a kilo skartu.
i ich to dostato ne
motivuje, výsledok si urobíte z faktu, že v posledných rokoch sa
každoro ne po et krúžkov o 2 - 3 zmenšil. Alebo na Bratislavských
zberate ských d och zabezpe il POFIS
innos
Detského kútika
s peknou odmenou – televízorom, pre školu s najvä ším po tom detí
ktorí podujatie navštívili. V tomto roku nám na detský kútik BZD
pošta tiež prispela suvenírmi, zväz dal poštové lístky s
s príležitostnými pe oiatkami.
Áno, môžem konštatova
spolu s p. Zde kom Oká om, že je ešte
medzi nami pár blbcov, ktorí túto filatelistickú káru (lebo aj od
voza alebo ko iara a to nespomínam ako príklad auto,
má ve mi
aleko) ešte stále
aháme
alej. Skúšame
osi nové, znášame
kritiku o tom akí sme nepružní, ako to nevieme robi , po úvame
rady múdrych ale žia
nie ochotných s mládežpou pracova .
Pokúšame sa o novoty. Pozrite sa na
www stránky Infofily alebo
slovenskej
filatelia.sk. Dokedy to takto bude, sám neviem. Vám
na Morave (a osobitne v Juhomoravskej oblasti) aj vo zvyšku
republiky sa napriek
ažkostiam vcelku darí s organizovanou
filateliou, aj vo výstavnej innosti, aj v medzinárodnom meradle.
Niektoré informácie mám od svojich mládežníkov, napr. o tom, ako
sa jeden náš mládežník z Levíc, t. . pobývajúci v Prahe, zapojil
do FO a v národnom kole v Mladej Boleslavi bol dokonca štvrtý.
U nás je situácia, aj s oh adom na známe historické súvislosti
predsa len trošku odlišná, ale nechceme plaka . Je to len a len
v u och a preto verím, že sa to raz zmení. Optimisticky hovorím,
že k lepšiemu.
Váš verný

itate
Mgr.Ján Mi ka
p edseda KM ZSF Trnava
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