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POZVÁNKA
Na národní kolo 37. ro níku filatelistické olympiády
19. ervna v Brn , na zadní stran pokyny pro oblastní kolo.
Dne 19. ervna 2010 prob hne v Brn národní kolo 37. ro níku filatelistické olympiády (dále jen FO).
P inášíme Vám základní informace k pr b hu této akce.

Program:
18.6.2010 pátek
- v pr b hu odpoledne a ve era dojezdy delegací, které budou v Brn p espávat,
- od 16.00 hod bude otev eno p ijímací st edisko v míst konání FO,
- od 18.00 hod je zajišt na teplá ve e e v klubu Stáj,
18.6.2010 sobota
- 8.00 hod snídan , pro ty co p enocovali, v míst konání FO,
- do 9.30 hod registrace dalších ú astník , kte í p ijedou ráno do Brna,
- 9.30 hod zahájení FO pro všechny sout žící,
- 12.30 hod ukon ení sout že a spole ný odchod na ob d do restaurace Ve e v dv r,
- 14.30 hod vyhlášení výsledk FO
- 15.00 hod ukon ení FO – odjezd delegací.
P íležitostná cenná nálepka APOST k filatelistické
olympiád
Ve spolupráci s P p ipravujeme p íležitostnou APOST
nálepku. Bude používána na pošt 624 00 Brno 24, Hlavní
247/64 minimáln v pátek 18.6. a v sobotu 19.6. (Pošta
bude výjime n otev ena i v sobotu cca 9.00 - 13.00 hod.)

Organiza ní pokyny:
I. Místo konání FO:
St ední odborná škola a St ední odborné u ilišt informatiky
ichnova 982 / 23
624 00 Brno - Komín

II. Doprava:
Tramvají . 1 od hlavního nádraží sm r Pisárky a Bystrc. Zastávka „Vozovna Komín“ což je asi 11.
zastávka od nádraží. Lístky na ve ejnou hromadnou dopravu v Brn lze zakoupit v automatech na mince
na tramvajových zastávkách u nádraží.
Cena : pro dosp lého
60 min = 22,- K
(10min =14,-)
pro mládež do 15 let
60 min = 11,- K
(10min = 7,- )
Pokud p ijedete do Brna autobusem na autobusové nádraží Zvona ka, musíte nejprve p ejet (p ejít
p šky - 500m) k hlavnímu vlakovému nádraží. 200m od autobusového nádraží jedou tramvaje . 9 a 12
sm r hlavní nádraží (2. zastávka).
III. Ubytování:
Pokud budou delegace ze západní ásti eské republiky požadovat ubytování, je zajišt no v objektu
sout že. Je pot eba, jej ale dop edu na p iložené návratce objednat. Prosíme vedoucí OKM, aby
dop edu (t eba telefonicky) tuto skute nost avizovali. Pot ebujeme závazn stanovit po et ubytovaných
osob.
IV. Sout žící:
Každý sout žící – len KMF si p inese s sebou platný pr kaz lena KMF s vylepenou známkou S F na
rok 2010.
Sout žící si p inesou s sebou psací a rýsovací pot eby, známkový materiál pro tvorbu miniexponátu.
Pokud bude z n které oblasti v jedné kategorii více sout žících budou do národního kola zapo ítány
výsledky nejlepšího sout žícího z oblasti v dané kategorii.

V. Obsah sout že:
Letošní 37. ro ník FO se po ádá na téma „Od písma k literatu e“. Sout žící si p ipraví tvorbu
miniexponátu na toto téma v rozsahu podle své kategorie. Rozsahy miniexponát v jednotlivých
kategoriích jsou uvedeny dále v tabulce. V další tabulce jsou uvedeny po ty list , které musí sout žící
v jednotlivých kategoriích vytvo it.
V další ásti bude probíhat písemný test z obecných znalostí filatelie.
Na celou sout ž po ítáme asi s t emi hodinami.
VI. Za azení sout žících do jednotlivých kategorií podle data narození:

Kategorie
Rok FO
2010
2011
2012
2013

Z

A

B

C

Datum narození
2.1.99 a pozd ji

2.1.96 - 1.1.99

2.1.94 - 1.1.96

2.1.91 - 1.1.94

2.1.2000 a pozd ji

2.1.97-1.1.2000

2.1.95-1.1.97

2.1.92-1.1.95

2.1.01 a pozd ji

2.1.98-1.1.01

2.1.96-1.1.98

2.1.93-1.1.96

2.1.02 a pozd ji

2.1.99-1.1.02

2.1.97-1.1.99

2.1.94-1.1.97

VII. Rozsah sout žního miniexponátu podle kategorií:

Po et list kolo v KMF
1
2
2
3

Kategorie
Z
A
B
C

Po et list obl. a nár. kolo
1
2
3
3

VIII. Hodnocená kritéria miniexponátu – podle kategorií:

Kategorie
Z
A
B
C

Úprava
7
6
5
4

Zpracování
7
8
9
10

Téma
6
6
6
6

IX. Kontaktní spojení:
V p ípad pot eby kontaktujte uvedené odpov dné funkcioná e
RNDr. Zden k Oká : mob: 736 276 392, e-mail: okacz@email.cz nebo okacz@mosilana.cz
Ing. Jaroslav Pun ochá : mob: 731 700 165 e-mail: jpuncochar@fides.cz
Jan Herman: mob: 608 662 779, e-mail: janherman@upcmail.cz
P ípadné dopl ující informace zv ejníme i na internetu: www.filabrno.net

Brno 24

Plánek Brna – erven vyzna eny d ležité body pro FO, zelen trasa tramvaje . 1 (od nádr. D do Komína)

Historie m sta Brna
V brn nské kotlin žil lov k již od prav ku, na území Brna byla sídlišt v dob Velkomoravské íše. Kolem r. 1000
vznikla osada u brodu p es eku Svratku, nyn jší Staré Brno, a ta dala m stu jeho jméno. Od 11.stol. zde stál
b etislavský hrad, sídlo p emyslovského úd lného knížete. V p edhradí se vyvíjely eské trhové vsi – jak na Starém
Brn , tak kolem Horního (Zelného) trhu.
Od 13. stol. p icházeli cizí kolonisté: N mci, Flandrové a Valoni, kte í se usídlili kolem Dolního nám stí (Svobody).
Svoji obec vytvá eli i Židé v dolní ásti dnešní Masarykovy. Právní oporou pro rozvoj m sta se stalo v tší a menší
privilegium, které mu r. 1243 ud lil eský král Václav I. M sto se ohradilo hradbami s p ti branami (M nínskou,
Židovskou, Starobrn nskou, Veselou a B hounskou). Se dv ma farními kostely – sv.Petra a sv. Jakuba – se
o duchovní pot eby staralo n kolik klášter : benediktinský v Komárov , premonstrátský v Zábrdovicích, kláštery
žebravých ád – dominikán a minorit , heburský, johanitská komenda a cistercia ky na Starém Brn , jejichž
klášter založila královna Eliška Rej ka. Hrad Špilberk byl koncem 13. století p estav n do gotické podoby. M sto
bylo ve 14. stol. sídlem moravských markrabat a prožívalo sv j rozkv t. Tehdy bylo ve m st asi 1000 dom
a 11 000 obyvatel. Díky právu výro ních trh vzr stal mezinárodní obchod, který si vynutil d kladnou znalost
právních p edpis , a tak r.1355 sestavil radni ní písa Jan Knihu výrok brn nských konšel , která se stala
právním vzorem mnoha m st. V ele m sta stál rychtá a m stská rada dvanácti konšel . Od poloviny 14. stol. bylo
Brno sídlem moravských zemských sn m , které se scházely st ídav v Brn a v Olomouci. Tyto orgány zemské
samosprávy ešily otázky politické, soudní a finan ní a vedly zápisy do zemských desek.
Za husitských válek z stalo m sto v rné králi Zikmundovi a husité je dvakrát marn obléhali v r.1428 a 1430.
Probíhala zde i první diplomatická jednání, která vyústila v basilejská kompaktáta. Roku 1454 král Ladislav
Pohrobek vypov d l Židy z m sta a ti se soust edili kolem dnešní ul. K enové. Za krále Ji ího z Pod brad se Brno
p idalo k jeho protivníku Matyáši Korvínovi, uznávanému na Morav za eského krále. Za obou ob anských válek
v 15. stol. stagnoval po et dom i obyvatel a obchod upadal.

Brno okolo r. 1617 (vý ez)
V pol. 16. stol. se Brno za alo p iklán t k protestantismu, jehož stoupenci získali p evahu v m stské rad .
Rekatoliza ní úsilí p ivedlo do m sta nové katolické ády, z nichž zejména jezuité a kapucíni získali velký vliv.
Po et obyvatel v p edb lohorské dob byl zhruba na stejné úrovni, jako p ed 200 lety. M sto se r. 1619 p idalo
ke stavovskému povstání, za což bylo potrestáno. Roku 1643 a zvlášt r. 1645 se jako jediné m sto na Morav
ubránilo dlouhému obléhání švédských vojsk a tím umožnilo rakouské íši zformování nové armády a zastavení
švédského tlaku. P i obran se vyznamenali vojenský velitel Radouit de Souches a rektor jezuit P. Martin St eda.
M sto bylo za své zásluhy odm n no novými privilegii v etn povýšení znaku. B hem t icetileté války se Brno
stalo jediným hlavním m stem Moravy a od roku 1641 byly v Brn trvale uloženy Zemské desky pro Moravu.
Po t icetileté válce se stalo m sto nedobytnou barokní pevností. Roku 1742 je marn dobývali Prusové. Postavení
Brna podtrhlo i založení biskupství v r. 1777.

V 18. stol. dochází k rozvoji pr myslu a obchodu, který pokra uje i ve století následujícím. V Brn se soust e uje
textilní a strojírenský pr mysl, rychle jsou zavád ny nejnov jší technologie a roku 1839 p ijíždí do Brna první vlak.
S rozvojem pr myslu rostou p edm stí a m sto ztrácí charakter pevnosti stejn jako Špilberk, ze kterého se stalo
vyhlášené v zení. Vedle kriminálních zlo inc sem byli zavírání i politi tí odp rci rakouské íše. Postupn se
bourají hradby, které jsou po vzoru Vídn nahrazovány budovami a zelenými plochami, tvo ícími nový m stský
okruh. Roku 1850 je k m stu p ipojeno 32 okolních obcí, takže po et obyvatel dosáhl 46 tis. Je zavedeno plynové
osv tlení (r.1847), pouli ní dráha (r.1869), vznikají gymnázia, reálky i vysoké školy (n mecká technika r.1873,
eská r. 1899). Na p elomu 19.a 20.stol. vrcholí ve m st národnostní rozpory mezi n meckým a eským
obyvatelstvem. P evaha N mc v m stské samospráv kon í až roku 1919.
Za první republiky bylo Brno druhým m stem po Praze – jak svou velikostí (r.1921: 210 tis. obyv., r. 1937: 300 tis.),
tak i významem – bylo hlavním m stem zem Moravskoslezské. V té dob byla založena Masarykova universita
(r.1919) a výstavou soudobé kultury je otev eno brn nské výstavišt (r.1928). M sto bylo nejen st ediskem
pr myslu a obchodu, ale i školství a kultury. Ze známých osobností zde p sobili zejména Leoš Janá ek, Viktor
Kaplan, Ji í Mahen a Bohuslav Fuchs.
Druhá sv tová válka zp sobila Brnu zna né škody. Za nacistické okupace zahynulo v na popravišti v Kounicových
kolejích mnoho eských ob an . D sledkem toho byl odsun n meckého obyvatelstva z Brna v r. 1945. Následující
období komunistické vlády p ineslo m stu hospodá skou i politickou stagnaci, jejíž d sledky se dodnes t žce
p ekonávají. (text p evzat z ofic. propaga ních zdroj m sta Brna)

Brn nské opevn ní
Brno, které lze v kontextu d jin nejen Moravy, ale i všech zemí Koruny eské od 13. století charakterizovat jako
významné politické, správní a ekonomické centrum, pat ilo po staletí svým m stským opevn ním k nejlépe
chrán ným m st m Evropy. O této skute nosti sv d í celá ada nezda ených pokus o dobytí m sta. (Historicky
nejznám jší švédské obléhání z roku 1645, ale také nap . 1663 obléhání Brna Turky). M stské opevn ní bylo
technicky velmi dokonalé a na jeho výstavb i pozd jších p estavbách se podílela celá ada významných
pevnostních odborník – zejména v 17. a 18. století – jako Giovanni Tansini, Louis François de Rochet nebo Pierre
Philippe de Rochepin. V d sledku prudkého ekonomického rozvoje Brna v pr b hu 19. století spojeného
s expandováním m sta a postupným osídlováním mimo klasický prostor st edov kých a barokních hradeb,
pevnostní systém m sta postupn zanikal.
Brn nské hradby jsou doloženy od roku 1243-1247 a jejich vznik lze datovat do první t etiny 13. století.
O m stských hradbách a p íkopech hovo í Velké m stské privilegium Brna krále Václava I. z ledna roku 1243
a jsou také zmi ovány kolem roku 1260 v listinách P emysla Otakara II.
Ve své klasické podob byly m stské hradby zesíleny systémem v ží a bašt, které m ly za úkol zpevnit a usnadnit
jejich obranu. Ve 14. století byl brn nský pevnostní systém tvo en m stskou zdí s p edsunutou parkánovou zdí
a p íkopem. V že zesilovalo asi 50 bašt rozložených v 40 metrových odstupech. Sou asn v že samy zesilovaly
parkánovou ze . Opevn ní vymezovalo plochu asi 36 ha, což adilo Brno na tvrté místo v eském stát za
Prahou, Vratislaví a Olomoucí. Po roce 1486 byly m stské hradby rozší eny do blízkosti augustiniánského kláštera.
V 16. století dochází k zpevn ní m stského fortifika ního systému a jeho p estavb . V rámci t chto prací byly
všechny brány postupn posíleny barbakány. Vnit ní hradbu chránilo 43 v ží, parkánovou ze 11 v ží.
Systém brn nského opevn ní byl zcela p ebudován po t icetileté válce, kdy se Brno, spolu se Špilberkem, stalo
barokní pevností budovanou od 60. let 17. století podle projektu Giovanni Tansiniho a ve 30. letech 18. století
dopln nou Pierre Philippem de Rochepin o vn jší bastionový pás, který v roce 1809 spolu s ástí opevn ní
špilberské pevnosti zni ilo napoleonské vojsko.

Do vlastního vnit ního prostoru m sta vedlo od 13. století p t bran – B hounská, Veselá, Brn nská, Židovská
a M nínská. Brány byly dopln ny východy pro p ší, ozna ovaných jako branky (portulae). Až do poloviny 18.
století byly vstupy do m sta možné pouze branami Brn nskou, (v místech dnešního Šilingrova nám stí na konci
ulice Starobrn nské), Veselou (soub h ulic Veselá a eská) a Židovskou (Masarykova ulice a její soub h
s Františkánskou). Tyto vstupy do m sta byly lokalizovány ve vn jším pevnostním pásu a vedly k nim silnice. Další
brány sloužily pouze k vnit ní pot ebn obyvatel m sta.

Brn nská brána 1848 a tatáž brána zvenku, ale již v r.1690

Kamenná deska s vyobrazením Židovské brány. Po jejím zbourání tam krátce stála Ferdinandova brána.
B hem 19. století došlo ke zbo ení st edov ké vnit ní zdi m sta, roku
1823 bylo zahájeno zasypávání p íkop . Mezitím postupn zanikaly
m stské brány. V roce 1817 již neexistovaly brány Veselá
a B hounská. Roku 1835 byla zbo ena Židovská brána a nahrazena
klasicistní bránou Ferdinandovou, která však existovala pouze do roku
1864. V období 1848-1852 zanikla brána Brn nská a vnit ní bastionový
systém byl rozbo en v letech 1858-1863, kdy za alo vznikat tzv. velké
Brno.
Barokní opevn ní m sta zcela zaniklo, ale zachovaly se nepatrné
fragmenty p vodních st edov kých hradeb, zejména ve sklepních
prostorách dom , jenž stojí na místech p vodního opevn ní. (Bašty,
Petrov, Denisovy sady, Dominikánská a Husova ulice).
Jako jediná p ežila (i když ve zna n zm n né podob ) zánik
brn nského m stského opevn ní M nínská brána a stala se tak
jediným zjevným fragmentem upomínajícím na p vodní systém
m stských hradeb.
(text p evzat z ofic. propaga ních zdroj Muzea m sta Brna)
M nínská brána v dnešní podob

P íloha KURÝRA . 107 pro vedoucí KMF z jižní Moravy.
POZVÁNKA
Na oblastní kolo filatelistické olympiády, které se koná v sobotu dne 19. ervna 2010.
Protože se v Brn bude konat celostátní kolo FO rozhodla OKM jižní Moravy, že nebudeme po ádat oblastní kolo,
ale spojíme ob kola dohromady. Sout žící za naši oblast budou vyhodnoceni dvakrát. Sout ž bude probíhat
spole n jako celostátní kolo a tím naši sout žící získají možnost si zasout žit v celostátní konkurenci. Nejlepší
z každé kategorie bude zárove sout žícím v národním kole a tam zapo ítán. Všichni ú astníci z naší oblasti pak
budou vyhodnoceni samostatn a bude ur eno po adí za oblast.
Prosíme proto vedoucí KMF oblasti jižní Morava, aby p ijeli na FO tak, jak se jezdí na oblastní kolo. Prosím berte
toto sd lení jako pozvánku na oblastní kolo, které bude také samostatn vyhodnoceno. Pro informaci prosíme
vypl te níže p iloženou návratku a odešlete na uvedenou adresu. Po et sout žících v jednotlivých kategoriích není
pro naši oblast omezen!!!
RNDr. Zden k Oká
P edseda OKM S F

