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Vážení vedoucí KMF
Skon il rok 2010. Jak z dalšího uvidíte, byl pro nás jako mládežnickou filatelii na jižní Morav
úsp šný, ale i smutný. Úsp šn a k plné spokojenosti komise mládeže S F prob hlo v Brn
finále 37.ro níku filatelistické olympiády. Probíhaly a probíhají nesnadná a d ležitá jednání na
P. Mimo jiné se jedná i o plánované výstav BRNO 2013.
Koncem léta 2010, kdy mi telefonoval pan Ondrejka a sd lil m , že práv p ichází z poh bu
pana Kop ivy jsme ztratili vzácného lov ka. Hovo it o Pepíkovi je pro m t žké. Už m
neslouží pam , abych si p esn vybavil, kdy jsme se poprvé setkali. Ale vím jist , že na
výstav Brno 1984, kde m l vystavený sv j exponát Hrad an, už jsme byli mnoho let p átelé. A
také jsme byli kolegové z tehdejšího krajského výboru S SF, který po mnoho let (až do jeho
zrušení v roce 1990) on vedl. Pamatuji se na zasedání tohoto orgánu, který vždy s velkým
nadhledem vedl. Další léta jsme strávili spoluprací na poli mládežnické filatelie. Byl po léta
úsp šným vedoucím KMF ve Zlín a vychoval celou adu mladých filatelist . Neopomn l
navštívit se svými mládežníky každou filatelistickou výstavu po ádanou v dostupném míst .
Pravideln se zú ast oval se svými sout žícím i filatelistických olympiád. Více si p e tete
v láne ku dále od jeho sv enky Pavlíny Ondrejkové.
Jak víte v prosinci 2010 prob hl valná hromada S F. Málokterá organiza ní složka v S F se
m že chlubit tím, že v 23 lenném p edsednictvu má t i leny. Komise mládeže jižní Moravy
má zastoupení v Michalovi Musilovi Zde ku Oká ovi a Jaroslavu Pun ochá ovi. Jak možná
víte byl jsem zvolen brn nskými filatelisty do ela KF Alfonse Muchy. S tímto b emenem se
potýkám dosud. A rozložit as mezi všechny mé aktivity ve filatelii je n kdy nemožné. Mimo
jiné i z t chto d vodu neprob hlo setkání vedoucích KMF v podzimním termínu. Jak je dále
uvedeno v dnešním KURÝRU je zde i netradi ní pozvánka na setkání vedoucích KMF s komisí
mládeže jižní Moravy. Vzhledem k malému po tu KF jsme se rozhodli umístit ji do klubovny KF
06 – 22 na Orlí ulici 30.
Vážení vedoucí, v p íloze tohoto KURÝRA jsou dv hlášení. Prosíme, abyste je brzy vyplnili a
zaslali v uvedených termínech na udané adresy.

POZVÁNKA
na setkání vedoucích KMF a len OKM S F jižní Moravy, které se koná v sobotu dne
26.února 2011. Setkáme se v klubovn KF 06-22 Alfonse Muchy v Brn Orlí 30 (je to
budova editelství

eské pošty jižní Morava) v blízkosti M nínské brány. Setkání se

koná od 9.00 hod.

Malá vzpomínka na velkého filatelistu
V pond lí 23. 8. 2010 jsme se naposled rozlou ili s panem Josefem Kop ivou- vedoucím KMF 56-104
Zlín. Šest let byl mým vedoucím, kamarádem a rádcem. Seznámila jsem se s ním na výstav známek
v roce 2004- Mladá Jihlava, kde jsem se byla podívat na exponáty mých budoucích koleg a soupe .
Byla jsem tam i s kamarádem rytcem Jardou Tvrdon m. Po jeho rozhovoru s panem Oká em o mé
filatelistické budoucnosti, se m pan Oká zeptal, kde chodím do klubu. Odpov d la jsem, že v
Uherském Brod , ale tam se o m nem l kdo starat. Tak hned pan Oká volal:"Pepo poj sem
prosím t na chvilku.". Rychlostí blesku dob hl pan Kop iva. Okamžit se m ujal a p ijal m do klubu
ve Zlín . Sice to mám do Zlína 30km, ale zkusit jsem to tam mohla.
Když jsem p ijela poprvé do klubu, pan Kop iva m seznámil s n kterými leny a hlavn s vedoucím
klubu panem Šilhavíkem. Pan Kop iva každou ned li vystavoval své exponáty o Hrad anech a o
dalších jiných filatelistických zajímavostech. D lal mi asto p ednášky o r zných chybotiscích a
zajímavostech, které m vzd lávaly na poli filatelie. Nakonec vytáhl z tašky plnou hrst okolády a ekl,
a si nabídnu. M l tam od o íškové, až po ho kou okoládu. Jenom jsem se divila, jaký je to ipera a
jak je mlsný. Dokonce za mnou p ijel na kole ze Zlína (to m l n jakých 80 let!!!) a dovezl mi snad
osmikilový batoh s filatelistickými knížkami a asopisy, ve kterých jsem se do etla plno pojm , o
kterých jsem nem la ani tušení. Do te se do nich dívám a erpám z nich. S panem Kop ivou jsem se
nesetkávala jen v klubu, ale i u n j doma. Když jsem tam poprvé p išla do malého útulného byte ku,
tak otev el všechny své sk ín a ty byly plné známek. M la jsem možnost ochytat si i velmi drahé
v ci, ke kterým bych se asi nikdy nedostala. Pro pana Kop ivu- jak s oblibou íkal, to byly barevné
papírky. Obrovskou radost m l vždy, když jsem p ivezla n jakou medaily z výstavy, nebo z
olympiády. Když jsem mu p edala diplomy z té poslední a to 11. 7., netušila jsem, že se fotíme spolu
naposled. Vždy usm vavý, skromný a nikdy nedávající znát bolest, kterou ve své nemoci musel
prožívat- takového si ho pamatuji.

est jeho památce!
P evzato z www.infofila.cz se svolením autorky.
2010
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Hodnocení organizace a pr b hu národního a oblastního kola 37. ro níku
Filatelistické olympiády mládeže 2010
P íprava akce
Na den 19. ervna 2010 svolala Komise mládeže S F (dále jen KM S F) národní kolo Filatelistické
olympiády mládeže (dále jen FO). Organizací této akce byla pov ena oblastní komise mládeže S F
jižní Moravy (dále jen OKM-JM). Akce se uskute nila ve St ední odborné škole a St edním odborném
u ilišt informatiky, ichnova 982 / 23, 624 00 Brno.Vzhledem k tomu, že se jednalo v n kolika
p ípadech o vzdálené místo od bydlišt , bylo ú astník m nabídnuto ubytování p ed a v jednom
p ípad i po akci.

-

V pr b hu ervna se postupn vyjasnil po et ú astník akce.
P ihlásilo se:
- 24 sout žících ze ty oblastí R,
skute n dorazilo:17 sout žících
15 dosp lých jako doprovod mládežník a hosté
15 dosp lých
12 organizátor a jury
12organizátor
Akce byla p ipravována v sou innosti OKM-JM, KM S F a Klubu filatelist KF 06-22 Alfonse Muchy v
Brn (dále jen KF AM). Téma FO bylo vyhlášeno již v minulém roce (Od písma k literatu e) a na toto
téma zpracovávali sout žící i své miniexponáty. Poté sout žící podle jednotlivých kategorií zpracovali
test z filatelistických znalostí. Za upozorn ní stojí, že toto kolo bylo pro jižní Moravu i kolem
oblastním.
Pr b h akce
Deštivé po así dva dny p ed o ekávaným letním slunovratem nev štilo nic dobrého. V pátek 18.
ervna jsem po dopoledním domácím finále s p ípravou naházel neuv itelné množství materiálu do
auta a zajel pro kolegu Jaromíra Hviž e. Spolu jsme p ijeli na poštu v Komín , kde od rána m li
p íležitostnou nálepku APOST a nechali ud lat p es padesát doporu ených obálek. Když jsme
vycházeli z pošty už „kone n “ za alo pršet. V míst konání FO jsme vykládali v ci z auta za dešt .
To se k nám p idal t etí len OKM-JM pan Jan Herman. Já jsem ješt rychle zajel autem do práce,
abych si vzal náhradní pásku do tiskárny, a zp t na u ilišt .
První host dorazil tajemník S F a juryman Mgr.Jaroslav Male ek z Roudnice nad Labem. Na druhé
pozici dorazili nejvzdálen jší ú astníci z KFM v Domažlicích. Do stanovené osmnácté hodiny se
dostavili i další delegace a tak jsme šli na ve e i. Delegace a nocležníci z stali na u ilišti a já honem
dom . ekalo m tam 5,5 kg ku ecího masa a tak honem smažit. Po t ech hodinách jsme
s manželkou m li sedm vrchovatých talí ku ecích ízk – na balí ky na cestu.
Ráno v osm za ala všeobecná v ava. Ti, kte í p enocovali dostali pé í manžel Hermanových snídani
a za ala registrace ú astník . Té velel na recepci Mgr.Valentýn Schiebl. A to již p ijíždí klí ové osoby
– tajemník KM S F Mgr. Václav Špatný a další jurymani (František Dvo á ek, Jaromír Hviž ),
dostavilo se i hejno pomocník pro organizátory. Zklamání je nep ítomnost ohlášených sout žících
z Jihlavy a P erova, kte í nep ijeli. V pr b hu slavnostního zahájení FO, kdy jsou estnými odznaky
dekorováni zasloužilí pracovníci v mládežnické filatelii, dobíhají poslední ú astníci a zasedá se do
lavic a tvo í se exponáty. Pomocníci a vedoucí odcházejí na poštu pro filatelistické suvenýry z FO.
Mezi dalšími vedoucími probíhají diskuse o dalších plánovaných filatelistických akcích.
A to již kon í svoji tvorbu miniexponát nejmladší kategorie a JURY za íná pracovat ve složení
Mgr.Jaroslav Male ek – p edseda, František Dvo á ek, Jaromír Hviž , Miloslav Kalabza a
RNDr.Zden k Oká . Pod bd lým okem organizátora sout že Mgr. Václava Špatného probíhají testy
z filatelistických znalostí.
A je dobojováno. Ing.Jaroslav Pun ochá vybaluje krásné diplomy a „dvorní písa “ KM S F Standa
Dušek zasedá a vypisuje je. Delegace zatím v první vln zaplavují restauraci Ve e v dv r a
ob dvají. Po chvíli se role u stol st ídají a organizáto i zasedají k ob du. A honem zp t na u ilišt ,
ješt p ipravit lavici na ceny a na chodb u ilišt se odehrává poslední jednání FO. A te jenom
každému balí ek s ízkem na cestu a dom . Slavnostní lou ení a honem dom .

Organizáto i balí propriety (po íta e, tiskárnu, zbytky nerozdaných suvenýr a cen) a nakládají do
aut. Obava, že strávíme odpoledne úklidem dvou prostor, kde se FO konala, byla lichá. Za chvíli
máme uklizeno. Ješt sundat organiza ní cedulky v budov a lou ení. Hodiny a hodiny p íprav a po
p ti hodinách je po akci. Pot ásání rukou a nasedáme do aut k rozvozu organizátor do bydliš .
Jenom KMF z Domažlic nesp chá – nocuje do ned le v Brn . Snad si prohlédli odpoledne n co
z Brna.
Hodnocení ú astník
NÁRODNÍ KOLO 37. RO NÍKU FILATELISTICKÉ OLYMPIÁDY

BRNO 19.6.2010
Kategorie Z
Filat.
test

exponát
celkem

Body
sou et

PO ADÍ

J-Z

35,5

39

74,5

1.

Štancl Tobiáš

JM

24,5

42

66,5

2.

Farský Lukáš

V

15,5

45

60,5

3.

Prusík Tomáš

J-Z

29,5

36

65,5

4.

Jméno a p íjmení
Soukup Samuel

OBLAST

Kategorie A
Jméno a p íjmení

OBLAST

Filat.
test

exponát
celkem

Body
sou et

PO ADÍ

Kacetlová Kate ina

JM

26,5

51

77,5

1.

Martin Porkristl

J-Z

24,5

50

74,5

2.

Držmíšek Martin

V

29

45

74

3.

JM

27

48

75

4.

20,5

38

58,5

5.

Lacetková Denisa
Soukupová Gabriela

J-Z

Kategorie B
Jméno a p íjmení

OBLAST

Filat.
test

exponát
celkem

Body
sou et

PO ADÍ

Ondrejková Pavlína

JM

27

55

82

1.

Soukupová Sára

J-Z

29,5

50

79,5

2.

Be i ka Petr

V

12

42

54

3.

Filat.
test

exponát
celkem

Body
sou et

PO ADÍ

Kategorie C
Jméno a p íjmení

OBLAST

Hošková Karolina

J-Z

35

53

88

1.

Be i ka Martin

V

22

45

67

2.

Kotrnetz Ji í

JM

9,5

42

51,5

3.

Navrátil Jan

SM

3

20

23

4.

16,5

33

49,5

5.

Sedliský František

V

Sponzo i a organizáto i
Je jasné, že bez sponzorování t etích osob není možné takovouto akci uspo ádat. I letošní ro ník FO
m l celou adu sponzor . Hlavní finan ní dotaci poskytla KM S F a OKM-JM. Tyto dv složky také
zabezpe ili hlavní organizátory a jurymany (práce zdarma – samoz ejm ).
Dále uvedu další sponzory, o kterých vím.
1. eská pošta s.p. – oblastní editelství jižní Moravy (APOST a otev ení pošty Brno 24 mimo
otevírací dobu), suvenýry a propaga ní materiály na rozdání ú astník m.
2. FILATELIE Klim – odm ny pro sout žící a asopisy k volnému rozdání.
3. Sb ratel - Jindra – odm ny pro sout žící.
4. KF AM – technické zázemí, propaga ní a známkový materiál, leny na výpomoc p i akci.
5. S F – odm ny sout žícím.
6. František Dvo á ek – odm ny sout žícím.
7. Filatelie Kloubec – odm ny sout žícím.
8. Ing. Jaroslav Pun ochá – známky na frankování APOST , tvorba diplom (skryt i fy FIDES).
9. Rodina Hermanova – snídan pro sout žící.
10. Rodina Oká ova – balí ky na cestu a pití p i sout ži.
11. Skryt fy Nová Mosilana,a.s. – kabelky a technické prost edky k sout ži.
12. Všichni organizáto i, kte í dali volný as na to, aby to vyšlo:
- lenové KM S F: Jan Herman, Miloslav Kalabza, Mgr.Václav Špatný, RNDr. Zden k Töpfer,
- lenové OKM-JM: Jan Herman, Stanislav Dušek, Martin T ma, Antonín Machala,
RNDr.Zden k Oká , Ing. Jaroslav Pun ochá , Bc.Jan Regula,
- tajemník S F: Mgr. Jaroslav Male ek,
- lenové KF AM: František Dvo á ek, Jaromír Hviž , Mgr. Valentin Schiebl, Karel Šott,
- a další, na které jsem ve vý tu zapomenul.
RNDr. Zden k Oká
P edseda OKM S F, Jižní Morava

16. 9. 2010 Zastupitelé schválili ud lení krajských cen
(Standa Dušek - osobnost Jihomoravského kraje)

16.9. schválilo zastupitelstvo Jihomoravského kraje návrhy na ud lení Cen Jihomoravského kraje za
rok 2010.
Jako Osobnost, jejíž život reprezentuje Jihomoravský kraj, p ispívá k jeho v hlasu a dobrému
jménu byli ocen ni:
Jan Kux - badatel, publicista, pedagog, funkcioná eského svazu bojovník za svobodu a mimo
dalších i eskoslovenské obce legioná ské.
Za záchranu lidského života byl ocen n Pavel Tobiáš, záchraná Zdravotní záchranné služby JMK.
V oboru Historické v dy byl in memoriam ocen n Bo ivoj Dostál, archeolog, dlouholetý vedoucí
archeologických prací v B eclavi-Pohansku, v letech 1990-1994 vedoucí Ústavu archeologie a
muzeologie Filozofické fakulty MU Brno.
Za výtvarné um ní získali cenu dva laureáti - Stanislav Sedlá ek, mistr akvarelu, jehož hlavním
tématem se stalo Brno, Tišnovsko a další místa na jižní Morav - Akademický malí František
Cundrla, docent na Fakult architektury VUT, zobrazuje slováckou krajinu a folklórní motivy.
Za architekturu a urbanismus byla cena ud lena Mojmíru evelovi (in memoriam), n kdejšímu
vedoucímu designeru KSB, vedoucímu pobo ky Institutu pr myslového designu v Brn . Navrhoval
p edevším pr myslové objekty.
V oboru hudba kraj ocenil operního režiséra Václava V žníka, jehož inscenace získaly úsp ch nejen
v Brn , ale i na dalších scénách doma i v zahrani í.
Cenu za aktivity spojené s pomocí zdravotn postiženým (v návaznosti na Krajský plán vyrovnávání
p íležitostí pro ob any se zdravotním postižením 2010-2012) obdržela Pavlína Riglová.

Mezi ocen nými se tentokrát objevilo i jméno známé mnoha filatelist m po celé republice. "Za
práci s mládeží ud lili zastupitelé cenu Stanislavu Duškovi"ze Znojma. Standa vede pod
hlavi kou znojemského DDM desítky let filatelistické kroužky mládeže (dnes KMF 56/83 Fero
Horniaka). Jeho sv enci získali 34 prvních a 58 finálových míst, reprezentovali eskou filatelii
na sv tových výstavách v Dánsku, Špan lsku, v Malajsii a dalších zemích.
Mimo to je Standa adu let lenem naší Oblastní komise mládeže jižní Moravy S F, kde se se
svojí obvyklou aktivitou zapojuje do innosti.
Stando gratulujeme!
Ocen ní byla p edávána 26. íjna 2010 na Koncertu Jihomoravského kraje.

Zápis . 61/2011
ze sch ze výkonného výboru komise mládeže S F
dne 11.1.2011
P ítomni: p. Herman, Frömer, Kalabza, Špatný, Töpfer, Vávra
Omluven:
1. Plenární sch ze KM
Zm na termínu:
Plenární sch ze KM se bude konat v sobotu 19. února.2011
od 9:30 hodin.
Pozvat OKM a jurymany
Ob erstvení – K. Vávra
Program:
– informace o zm nách ve výstavních ádech FIP pro mládež – Z. Töpfer.
– prezentace z historie KM – V. Špatný
Podklady pro sout ž OKM pošlete do 31.1.2011 p. Kalabzovi, podklady pro individuální sout ž
mladých filatelist pošlete do stejného termínu p. Töpferovi.
2. Finále FO 2011
Zatím nemáme místo konání, uvítáme jakékoliv návrhy.
3. Téma FO 2011/2012
Návrh: Demokracie
Výchozí zadání je t eba rozpracovat.
4. Termíny sch zí vedení KM v roce 2011
11.1., 9.3., 6.4., 4.5., 1.6., 7.9., 5.10., 2.11., 7.12.
Termíny je pot eba p edat pí. Hanzlové – K. Vávra.
5. Finále FO 2012
OKM Východní

echy p edb žn nabídla uspo ádání finále FO v roce 2012.

6. Rozpo et KM na rok 2011
P edsednictvo S F schválilo na své poslední sch zi v lo ském roce rozpo et KM na rok 2011 ve výši
30 000 K .
7. MS kon í
asopis Mladý sb ratel kon í posledním íslem roku 2010. Od letošního roku p estává vycházet jako
periodikum, p edpokládají se p íležitostná vydání.
P íští sch ze výkonného výboru KM S F se uskute ní ve st edisku S F v Praze ve st edu 9. b ezna
2011 od 14:30 hod.
Zapsal: Z. Töpfer

