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    P  O  Z  V  Á  N  K  A  
 

Vážení vedoucí KMF 
 
Zveme Vás na aktiv vedoucích KMF, který se bude konat v sobotu 29.listopadu 2008 v zasedací 
síni d�kanátu Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brn�, Po�í�í 7.   
Za�átek je v 9,30 hodin. Vchod p�es hlavní vrátnici fakulty (�.9) nebo p�ímo do budovy �.7. 
Program: 
 1. Zpráva P�edsedy OKM o �innosti v roce 2008 
 2. Sout�ž mezi KMF a OKM 
 3. Výstava PRAGA 2008  
 4. R�zné 
 5. Ukázka filatelistické sbírky 
 
Vedoucím bude proplaceno cestovné  a poskytnuto malé ob�erstvení. Upozor�uji, že budova 
bude otev�ena od 9.00 hod.  
 
     Elreda Št�rbová      RNDr. Zden�k Oká�   
 Tajemnice  OKM  JM     P�edseda OKM  JM 
 
 
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity se nachází na Po�í�í. Sem se dostanete od hlavního 
nádraží tramvají �. 2 sm�r Mod�ice, zastávka Po�í�í. Je to �tvrtá zastávka tramvají.  
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Vážení a milí vedoucí KMF 
 
 Kone�n� skon�ila plánovaná sv�tová výstava PRAGA 2008. Bohužel i kv�li ní dostáváte 
tohoto KURÝRa až nyní. Jak je Vám všem známo já i m�j kolega z komise mládeže Ing. Jaroslav 
Pun�ochá� jsme byli hodn� p�ipoutáni p�i její p�íprav� a pr�b�hu. Já vím, nebyli jsme odpov�dni 
za „velkou sv�tovou výstavu“, ale Salon �eské mládeže – sout�žní národní výstava mladých 
filatelist� kterou jsme p�ipravovali sami dva z Brna, nám dala taky zabrat. 
 A tak se s omluvou, že jsem trochu zanedbal své vedoucí KMF na jižní Morav� vracím 
k tomu, abych dluh smazal. P�ísp�vek  od Standy Duška vám p�iblíží konání na Sv�tové výstav� 
PRAGA 2008 a o salonu �eské mládeže z pohledu návšt�vníka výstav. 
 V dalších p�ísp�vcích se vracíme  trochu do minulosti a v tabulkách máte výsledky 
oblastního a národního kola FO 2008.  
 Za t�i m�síce nás �eká konec kalendá�ního roku. Jako každoro�n� chceme uspo�ádat 
koncem roku setkání všech vedoucích KMF jižní Moravy. Pozvánka na tradi�ní setkání máte 
v tomto KURÝRU. 
  Vážení vedoucí KMF, Ti kte�í jste nezanev�eli na práci s mládeží, d�kuji Vám za veškerou 
�innost, kterou pro mladé d�láte. Jsem rád, že se stále da�í vytvá�et nové exponáty, a že máme 
v kroužcích mladou krev. I když stále klesá po�et �len� – starších filatelist�, klesá po�et mládeže, 
filatelie jako taková žije. V Praze na výstav� to bylo jasn� znát.   
  
 Zdraví Vás  
   

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

 

Výsledky oblastního kola 35.ro�níku FO BRNO 24.5.2008 
 
Po�adí  Jméno     KMF 56-     Test  Listy jurmani Celkem 
               1.   2.  bod�                          
Kategorie „Z“ 
1.    Láníková Žaneta      83 Znojmo    35,5 20  20    75,5 
 
   
Kategorie „A“ 
1. Ondrejková Pavlína  104 Zlín       26  22  18        66 
2. Gregor Pavel         83 Znojmo     15   18  22  55 
 
 
Kategorie „B“   
1. Krpálek Jan     96 Jihlava    26  30 22  78  
2.   Kotrnetz Ji�í        83 Znojmo    18,5 15   18    51,5 
 
 
 
Kategorie „C“ 
1. Šalomoun Vojt�ch     83 Znojmo  34  29 21  84  
2. Soukup Pavel     93 Jihlava   31  22 20  73 
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Letošní oblastní kolo FO bylo ve znamení pokra�ující situací s mladými filatelisty.  Výše 
uvedený p�ehled Vám jasn� nazna�uje, co chci �íct. Sedm  mladých filatelist� sout�žících a 
šestnáct dosp�lých. Absolutní p�evaha dosp�lých. To však nic ne�íká o úrovni sout�že. S ní jsem 
byl velmi spokojen. A to se projevilo i na národním kole FO, kde jsme  op�t  vít�zili. Vím, že je 
to dlouhodobou zásluhou vedoucích ze Znojma a Jihlavy, tedy jmenovit� pán� Stanislava Duška 
a Martina T�my.     
Je jasné, že na zdárném pr�b�hu se jako vždy podíleli �lenové OKM. Jmenujme p�edevším 
J.Pun�ochá�e, který  jako již po mnohá léta, stvo�il otázky do sout�že a aktivn� pomáhal p�i 
hodnocení a pr�b�hu. Bez financí se neobejdeme a tak Honza Herman je nenahraditelný. 
Jmenovat paní Št�rbovou, která se tradi�n� stará o správný pr�b�h není  možné nezapomenout. 
V dozorech  místností  se  st�ídali pan A.Machala a K.Šott. Hodnocení  miniexponát�  zabezpe�ili  
pánové J.Hviž� a  Z.Oká�. Diplomy vypisoval svým nezapomenutelným  písmem pan S.Dušek. 
Na celkové, p�kné atmosfé�e se podíleli všichni p�ítomní vedoucí KMF a vedení OKM. Všem 
Vám, se kterými jsem se letos setkal pat�í m�j dík. 
          
         RNDr.Zden�k Oká�  
              p�edseda OKM 
 

 

Výsledky celostátního kola 35.ro�níku FO konaného 
v Praze 7.6.2008 

V prostorách  kláštera sv. Gabriela na Hole�kov� ulici – v objektu �eské pošty, kde sídlí i S�F,  
prob�hlo finále 35.ro�níku filatelistické olympiády. Dále uvádím výsledky,  které oficiáln� 
vydala KM S�F. 

 
    

 Kategorie Z   
    

Po�adí Jméno a p�íjmení Oblast Sou�et bod� 
1. Martin Držmíšek V� 86 
2. Žaneta Láníková JM 75 
3. Jana K�ivková SM 75 
4. Martin Porkristl J� 66 
5. Gabriela Soukupová Z� 61 
6. Veronika Male�ková Sev� 50 

    

 Kategorie A   
    

Po�adí Jméno a p�íjmení Oblast Sou�et bod� 
1. Sára Soukupová Z� 71,5 
2. Pavlína Ondrejková JM 66 
3. Gabriela Male�ková Sev� 45 
4. Petr Be�i�ka V� 44 

    



 Kategorie B   
    

Po�adí Jméno a p�íjmení Oblast Sou�et bod� 
1. Jan Krpálek JM 54 
2. Ji�í Kudlata J� 52 
3. Martin Svoboda V� 51 
4. Filip Mestek PHA 47 

    

 Kategorie C   
    

Po�adí Jméno a p�íjmení Oblast Sou�et bod� 
1. Vojt�ch Šalomoun JM 78 
2. Jan Vancl Sev� 73 
3. Petr Sehnoutka SM 63 
4. Ond�ej Michalec Z� 61 
5. Pavel Gombkötö PHA 46 

 
 
 
Celkové po�adí kraj�:   1.    JM       6   4.-5. SM 16   

 2.  V�    14   6. J� 17 
(uvedeny jsou tzv.     3.  Z� 15   7. Praha 21  
      trestné body)  4.-5.  Sev� 16     8. St�� 23 
 
   

Podle materiál� KM S�F p�epsal Z.Oká�  

 
 
Sv�tová výstava pošt. známek PRAGA 2008  je již minulostí… 
 
Se svou troškou do mlýna p�isp�l k tomuto nejv�tšímu svátku �eské filatelie i KMF ze Znojma. 
Mládežníci Horák Stanislav a Regula Jan p�ijeli do Prahy již ve st�edu ráno – instalovali totiž 
výstavní rámy. Šalomoun Vojt�ch a já jsme p�ijeli až ve �tvrtek Naše povinnosti byly 
v doprovodné akci Sv�tové výstavy a to v Salonu �eské mládeže a v D�tské pošt� (DP), spolu 
s Horákem a Regulem. Ubytováni jsme byli na vysokoškolských kolejích VUT a bylo bezvadné. 
Jednak jsme to m�li p�šky na výstavišt� 5 minut a na pokoji ledni�ku, sprchu i WC. 
V DP byla specielní dopisnice, d�tská známka a razítko ( kašet ). Dá se �íct že tyto t�i položky 
spolu velice dob�e ladily. 
Již první den výstavy se t�šil mimo�ádnému zájmu jak odborné, tak i laické ve�ejnosti. DP byla 
obležena seniory. Po po�áte�ních zkušenostech jsme museli vydávat každému zájemci pouze po 
jedné dopisnici. Vypadalo to totiž, že každý má doma alespo� deset d�tí �i vnou�at. U p�epážek 
byla nekon�ící fronta…D�ti mohly namalovat svoji „známku“, odpovídat na  filatelistické testy, 
prost� si hrát. Každý si p�išel na své a taky dostal za svoje snažení pat�i�nou odm�nu. 
V sobotu byla návšt�vnost nejv�tší. Naši DP navštívil i sám prezident FIP pan Joseph Wolff. I on 
si musel na dopisnici + razítko vystát svoji frontu, což mu slouží ke cti. 
V ned�li bylo na výstav� trochu klidn�ji, ale v DP bylo nejv�tší pilno. Na výstavišt� totiž dorazily 
rodiny se svými d�tmi. 



Celý prostor výstavy obepínal jako had zástup lidí, kte�í se p�išli podívat na nejv�tší atrakci 
výstavy, na „Mauricia“. Fronta byla minimáln� na 3 hodiny, i více. Takže naše šance byla nulová. 
Ješt� že jsme všichni tyto unikáty již zhlédli p�i výstav� BRNO 2005.  
Po skon�ení výstavy se naši dva mládežníci pustili do demontáže výstavy, já s Vojtem jsme odjeli 
ve�erním autobusem dom�, do Znojma. 
Náš KMF vystavoval v Salonu �eské mládeže 3 exponáty a velice úsp�šn�: 
Regula Jan získal za sv�j exponát Sjednocující se Evropa 80 bod�, což mu vyneslo velkou 
pozlacenou medaili. 
Horák Stanislav vystavoval exp. Historický vývoj v „Srdci Evropy“, získal 85 bod� a zlatou 
medaili.  
A do t�etice Jakub Macoun, se svým  exp. Cenné nálepky APOST �eské pošty, obdržel od jury 
88 bod� a zlatou medaili.  
T�i dny po skon�ení výstavy, ve st�edu odpoledne, celý náš KMF p�ijala v DDM p. �editelka. 
Každý, v�etn� m�, dostal sladkou odm�nu. No a odtud jsme odešli rovnou na M�Ú , kde nás v 15 
hodin p�ijal starosta m�sta Znojma. Do kroniky nám napsal: D�kuji Klubu mladých filatelist� 
za vzornou reprezentaci Znojma a p�eji mnoho dalších úsp�ch�. Dostali jsme každý drobný 
dárek, já jsem p�edal starostovi „n�co filatelistického“ a nezapomn�l jsem p�ipomenout až mu 
jeho d�ti povyrostou, tak a� je nezapomene p�ihlásit do KMF. 
A co nás letos ješt� �eká? V �íjnu Regionální výstava s mezinárodní ú�astí TIRNAVIA 2008 
v Trnav� a mezi svátky váno�ními v hotelu U Divadla již 11-té setkání finalist� filatelistických 
olympiád  našeho KMF. Je jich již 20 ! 
                                                         

 Ved. KMF 56-83 F.H.  Znojmo    Dušek Stanislav, Znojmo 1.10.08. 
 

             
 

3 – Prezident FIP u p�epážky D�tské pošty 



 
1 – Salon �eské mládeže 

 

 
2 – Horák, Regula, ved. KMF Dušek , Šalomoun na  výst. PRAGA 2008 



       
 
 
  Antonín Machala kon�í  
 
Ne, není to žádná tragédie. Pan Antonín Machala, letitý �len komise mládeže jihomoravské 
oblasti se rozhodl svoje p�sobení v komisi ukon�it. Na našem spole�ném zasedání v sobotu 
1.listopadu 2008 nám oznámil, že jeho 22 ti–leté p�sobení v mládežnické filatelii považuje za 
ukon�ené. Pan Machala léta vedl agendu sout�že KMF v jihomoravské oblasti. Každoro�n� 
vyhodnocoval sout�ž a pravideln� výsledky komentoval v KURÝRU. Byl vždy ten kdo provázel 
úsp�šné konání filatelistických olympiád. Kdekoliv bylo pot�eba pomoci, vždy byl k dispozici. 
Jeho sou�asné bydlišt� a problémy se spojením do Brna jsou tím hlavním problémem, který mu 
zabra�uje se nadále podílet na naší �innosti.  
D�kuji Toníkovi za všechno, co v mládežnické filatelii ud�lal a p�eji mu mnoho p�kných chvil 
nad známkami a dobrou pohodu ve všech �innostech, které bude nadále provád�t.        
 
 
         RNDr.Zden�k Oká�  
              p�edseda OKM 

                                                                                                                
 
 
Získávání materiálu na elektronické aukci 
 
V posledních týdnech jsem vyzkoušel internetovou aukci. Abych z�stal p�i zemi, jednalo 
se o tuzemské Aukro. V sekci filatelie je nabízeno desetitisíce položek, které se neustále 
obm��ují. Nabídka je pestrá a neustále je co prohlížet. Výhodou je, že jsou nabízeny 
položky �asto již od jedné koruny a m�že se jednat i o položky zajímavé. M�že a nemusí. 
Položky do aukcí vkládají jednotlivci, �asto nefilatelisté, a ti mohou mít (a také ob�as 
mívají) zkreslenou p�edstavu o hodnot� a prodejnosti nabízených položek. Takže vedle 
p�kných položek s nízkou vyvolávací cenou se objevují  i bezcenné suvenýry s cenou 
p�emršt�nou. P�esto však je nabídka tak bohatá, že se ob�as vyplatí se po Aukru 
porozhlédnout. P�estože jsou položky pom�rn� pozorn� sledovány, nemusí se n�kdy setkat 
s poptávkou a lze sehnat za pár korun zajímavý p�ísp�vek do sbírky.    

Bohatost nabídky skrývá jedno nebezpe�í. Pokud se nám na Aukru zalíbí, m�žeme 
tam bloudit a prohlížet i n�kolik hodin týdn� a to je p�ece jen hodn� �asu. Proto je pot�eba 
omezit okruh prohlížených položek a trošku se držet na uzd�. 

P�i kupování drobných položek v cen� desítek korun je nutno po�ítat ješt� s tím, že 
kupující platí poštovné. P�i cen� položky nap�. 20K� je to docela podstatná p�irážka, která 
znevýhodní koupi jedné položky. Pokud už se nám n�co v této cen� líbí, tla�í nás to 
k tomu, koupit od jednoho prodejce více položek, protože pak se jedno poštovné 
„rozpustí„ na více položek.  Jaký je zájem o konkrétní položku m�žete sledovat pr�b�žn� 
po celou dobu aukce, která trvá n�kolik dn�. U každé položky je dobré si p�edem p�e�íst 
prodejcovi podmínky, protože ty bývají r�zné.  Op�t zde m�že být jeden problém – platba 
se provádí p�evážn� bankovním p�evodem, tedy op�t p�isko�í n�kolik korun do náklad�.  



  Problém m�že nastat u dražších položek, i když ty asi nebudou problémem 
mládežník�. I takovéto položky  jsou zde nabízeny  a to i v cen� tisíc� korun. Zde je na 
míst� maximální opatrnost a osobn� bych zde známku v hodnot� od n�kolika set korun asi 
v�bec nekoupil, zejména pokud je nabízena s poznámkou „nezkoušené“.  
Pravd�podobnost, že koupíte pad�lek je dost vysoká.  N�kte�é chytráci také dokážou do 
popisu  schovat špatn� �itelnou zmínku, že se jedná o „hodnotné kopie“.  
Text nabídky je vždy pot�eba dob�e p�e�íst, protože Aukro poskytuje garance na kupované 
zboží. Ovšem práv� ob� zmín�né poznámky  (nezkoušené a kopie) jako i �ada podobných 
uvedených v popisu nabídky jsou d�vodem, kdy p�ípadnou reklamaci nikdo nechce uznat. 
Od jednoho z brn�nských obchodník� jsem se dozv�d�l o p�ípadu, kdy k n�mu p�išel 
zákazník shán�t levn� pad�lky (nezna�ené) s tím, že ty známky, které mu doty�ný 
obchodník neodkoupil, protože to byly zjevné pad�lky, výhodn� prodal práv� p�es 
internetovou aukci. 
Toto krátké pojednání jsem z pohledu kupujícího. Nicmén� práv� nap�. Aukro lze dob�e 
využít k prodeji p�ebytk� vlastního levn�jšího materiálu.   
 
Tolik jen n�kolik nesourodých poznámek. Je jasné, že internetové aukce budou dobrým 
zdrojem ur�itého materiálu. Otev�ené všeoborové auk�ní domy ale nikdy nebudou tak 
bezpe�ným zdrojem, jako specializovaní aukcioná�i, kontrolující fyzicky prodávaný 
materiál.   
          J. Pun�ochá� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P:S. Pravidelné hlášení, které je sou�ástí tohoto KURÝRA zašlete prosím mimo�ádn� na 
adresu tajemnice komise paní Elred� Št�rbové na její známou adresu: Bayerova 31, 602 00 
Brno. 
 
 
Sou�ástí tohoto KURÝRA jsou i tiskopisy hlášení o zahájení �innosti KMF a sout�že 
aktivity, které prosím odešlete na adresu uvedou v jejich záhlaví. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sout�ž aktivity KMF jižní Moravy za rok 2008 

      ============================================================= 
 
 Jeden vypln�ný tiskopis si ponechejte pro vlastní evidenci a druhý odešlete do 
15. ledna 2009 na adresu: 
 
 Ereda Št�rbová, Bayerova 31, 602 00 Brno 
 
KMF 56 - …… p�i klubu filatelist� KF 06 - …… vedoucí………………………… 
 
Po�et �len� KMF k 1.1.2008- ……………,       po�et �len� KMF k 1.1.2009- …………… 
  
                                                
A) Organiza�ní záležitosti:        bod�   docíleno 
 
   1. Po�et sch�zek KMF v roce 2008 .,.,.,.,.,      neboduje se    
 
   2. Ú�ast vedoucího na aktivech       (za každý)       80   ,.,.,.,.,.,., 
 
   3. Zaslání hlášení o zahájení �innosti v termínu      50   ,.,.,.,.,.,., 
 
   4. V�asné zaslání sout�že aktivity KMF                20   ,.,.,.,.,.,., 
 
 
B) Filatelistická �innost: 
 
   5. Vedení kroniky (i jako sou�ást kroniky KF)         50   ,.,.,.,.,.,.,   
 
   6. Filatelistická olympiáda v KMF                     30   ,.,.,.,.,.,., 
 
   7. Ú�ast KMF v oblastním kole FO                     400   ,.,.,.,.,.,., 
   8. Za umíst�ní v oblastním kole FO 1.-7.místo 
                             postupn�  70,60,50,40,30,20,10   ,.,.,.,.,.,., 
 
   9. Ú�ast v národním kole        500   ,.,.,.,.,.,., 
  10. Za umíst�ní v národním kole FO 1.-4. Místo 
     postupn�       100,90,80,70   ,.,.,.,.,.,., 
 
  11. Získání OOZ v kalendá�ním roce 3.stupn� (za každý) 60   ,.,.,.,.,.,., 

            2.stupn�      500   ,.,.,.,.,.,., 
        1.stupn�          1000   ,.,.,.,.,.,., 
 
  12. Ú�ast �lena KMF v elektronické sout�ži S�F        500   ,.,.,.,.,.,., 
 
 
C) Výstavní �innost: 
 
  13. Za uspo�ádání propaga�ní výstavky v rozsahu: 
       -  8 list�                      (za každou)       10   ,.,.,.,.,.,., 
       - 12 až 32 list�                (za každou)       30   ,.,.,.,.,.,., 
       - 33 až 80 list�                (za každou)       60   ,.,.,.,.,.,.,  
       - nad 80 list� (p�edem hlášenou – za každou)     200   ,.,.,.,.,.,., 
  14. Nov� vytvo�ený exponát a vystavený s polovi�ním  

po�tem list� /A – 8, B – 16 list�/ (za každý)     150   ,.,.,.,.,.,., 
  15. Nov� vytvo�ený a vystavený exponát s plným  

po�tem list�                   (za každý)     200   ,.,.,.,.,.,., 
  16. Ú�ast exponátu pozvaného na sout�žní výstavu  

mimo sout�ž     (za každý)    100   ,.,.,.,.,.,., 
 

  17. Ú�ast exponátu na bezdota�ní výstav�      60   ,.,.,.,.,.,., 
 
  18. Ú�ast na výstavách  (body dle tabulky na druhé stran�)  .,.,.,.,.,.  
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 Dosažené body: A)Organiza�ní záležitosti      ,.,.,.,.,.,., 
        B)Filatelistická �innost      ,.,.,.,.,.,.,  
      C)Výstavní �innost            ,.,.,.,.,.,.,  
 
 
 
 
 
 
 
 Tyto výsledky byly projednány v KF dne  ,.,.,.,.,.,.,  
 
 
 
Vedoucí KMF …………………………………………    
 
 
 
 
Razítko a podpis KF …………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TABULKA PRO HODNOCENÍ UMÍST�NÍ EXPONÁT� NA VÝSTAVÁCH 
 
 Typ výstavy / druh medaile     B VB PS VPS S  VS PZ 
  
 Oblastní    40 60 90 120 150 180 240 
 Regionální (krajská)  50 80   120 150 200 240 300  
 Celostátní  a  mezinárodní 60 90   150 200 270 360 450   
 Mezistátní a sv�tové  --   180 -- 270 360 450 600 
   
 Nepravdivé údaje nebude oblastní komise mládeže hodnotit. Zasílání sout�že 
nebude urgováno! KMF, které se umístí na prvních t�ech místech obdrží ro�ní 
p�edplatné �asopisu MERKUR – REVUE. A jak víte z aktivu vedoucích pamatujeme p�i 
rozdávání získaných materiál� p�edevším na ty kroužky, které jsou aktivní. Budeme tak 
odm��ovat i v budoucnu. 
 
                  Antonín Machala 
                     �len OKM 
 
 
 
 
 
 



 
   HLÁŠENÍ O ZAHÁJENÍ �INNOSTI 
    Ve školním roce 2008/ 2009 
 
Odešlete 1x nejpozd�ji do 31.12.2008 na adresu: Elreda Št�rbová, Bayerova 31, 602 00 Brno. Kopii tohoto hlášení si 
ponechte pro svoji evidenci.  Nezapome�te, že každý takto p�ihlášený �len KMF musí na rok 2007 zaplatit �lenský p�ísp�vek 
Svazu �eských filatelist� ve výši 50,- K�. Bez zaslání tohoto hlášení vy�adíme Váš KMF z další evidence a nebude Vám 
nadále posílat jakékoliv materiály. 

 

 Bez zaplacení a odevzdání tohoto hlášení ztrácíte nárok na �ernotisky S�F 

 
 
 
Jméno vedoucího :   
 
 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresa:                     
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Telefon:      …………………………………… 
 
 
�íslo patronátního klubu: ………………………….. 
 

Oznamuji zahájení �innosti KMF : …………………………………  po�et �len�: …………… 
 
 
 
Místo �innosti KMF (adresa) :  …………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
………………………………………….    ……………………………………… 
   razítko a podpis patronát.KF      podpis vedoucího KMF 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Seznam mladých filatelist� KMF 
------------------------------------------------------ 
 jméno a p�íjmení  datum narození   p�ípadný exponát 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


