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Vážení vedoucí KMF  
 
V m�síci únoru prob�hlo 
setkání vedoucích KMF 
s vedením oblastní komise 
mládeže S�F v Brn�. 
Probíraly se otázky spojené 
s organizací FO a s �inností 
jednotlivých KMF. 
Nejbližším úkolem jsou 
p�ípadná kroužková a 
následn� oblastní kolo FO. 
 
Nejúsp�šn�jší ú�astníci 
z oblastního kola po- stoupí 
do celostátního kola 
v Brandýse nad Orlicí. 
 
 
 
 
 
Tématem letošního 38. ro�níku FO je „MOJE OBLÍBENÉ MÍSTO“. 
Pojmout je ho možno tolika zp�soby, že by se dala jen obtížn� zpracovat n�jaká metodická 
pom�cka, takže letos je p�íprava individuální.   
 

 
 



 
 

POZ V Á N K A 
 
 
na oblastní kolo 38. filatelistické olympiády, které se koná v sobotu dne 28. kv�tna 2011 
v Brn� v dob� od 9,00hod do 12,30hod. 
 
 
Místem konání je Cejl 60 (jídelna - je na p�iložené fotografii). Je to od nádraží t�etí zastávka 
tramvají �. 2 a 4. První zastávka je u Divadla, druhá je Körnerova a t�etí je Tkalcovská, kde 
ú�astníci vystoupí. Vrátí se po levé stran� zp�t po ulici Cejl a �tvrtý d�m je �íslo 60. 
  
 
Každý ú�astník – �len KMF si p�inese platný pr�kaz �lena KMF s vylepenou známkou S�F na rok 
2011. 
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.  
 
 
Další pozvánka nebude již zasílána!!! 
 
RNDr. Zden�k Oká�       
p�edseda OKM 
 
 

 



 
 

Cejl 60 je vyzna�en �ervenou te�kou. 
 
 
 
 

K Celostátnímu kolu FO 
 
V samostatné p�íloze jsou informace o celostátním kole FO, které se uskute�ní  
10. – 11.6.2011. 
 

 
Obecn� k organizaci filatelistické olympiády 

 

 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. Protože je téma velmi široké, bude stejn� jako v minulém ro�níku 
olympiády možno použít r�znorod�jší 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 b�žným kancelá�ským papírem formátu A4. 



 I v letošním roce bude uspo�ádána sout�ž v tvorb� albových list� na po�íta�i. Protože 
zna�ná �ást mladých filatelist� ráda pracuje na PC, bude 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. Bližší informace 
k sout�ži budou zve�ejn�ny spole�n� se zadáním FO. (podrobnosti – termín pro letošek - budou 
ješt� zp�esn�ny, ale pro rok 2011/2012 jsou uvedeny dále) 

 

 Kroužková kola, oblastní kola a národní kolo FO se skládají ze dvou �ástí. 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. Obdobn�, jako v d�ív�jších ro�nících FO, budou do testu 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. V rámci hodnocení miniexponátu je bodov� 
zvláš� vy�len�no jeho tematické zpracování. Tím si sout�žící ov��í, do jaké míry zvládl téma 
olympiády. P�itom 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 asi dv� a p�l 
hodiny. 

 

 

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 3 3 
Národní kolo     1 2 3 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 2011. 
V�kové kategorie platí pro FO i pro sout�ž elektronických exponát�. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Výhled do budoucna – téma FO pro rok 2011/2012 

 
 

DEMOKRACIE 

39. ro�ník filatelistické olympiády pro školní rok 2011/2012 

 
Život každého �lov�ka je �asov� omezen okamžiky narození a smrti. Ta doba je u n�koho 

kratší, u jiného delší, ale každý �lov�k se snaží, aby jeho život byl co nejp�íjemn�jší a aby m�l co 
nejmén� t�žkostí. Na to, jak �lov�k život prožije, p�sobí vedle jeho vlastní aktivity také okolí – kde 
a s kým žije a v jaké spole�nosti. 

�lov�k se chce na zp�sobu svého života aktivn� podílet. Chce mít vliv na �ízení 
spole�nosti. Jednou z forem, jak se �lov�k m�že podílet na d�ní kolem sebe, je demokracie. 
Tento pojem pochází ze starého �ecku a znamená, že na moci ve stát� se podílejí všichni lidé 
(nap� Athény a p�ímá demokracie). Ostatn� slovo demokracie pochází z �eckých slov démos – lid 
a krató – vládnout. 

Každý z vás se slovem demokracie ur�it� setkal a m�že se zamyslet na tím, co všechno 
m�že znamenat. 
 
 

Návrhy témat: 
 

1. Demokracie a její uplat�ování 
 
Demokracie jako zp�sob �ízení spole�nosti se vyvíjela v pr�b�hu historie lidstva. Její chápání 

se v podstat� nelišilo, ale m�lo r�zné projevy. Od pod�ízení menšiny v�tšin� až po uznání 
svobody a rovnosti ob�an� ve spole�nosti. Doklad� najdeme v jednotlivých spole�enských 
formacích dostatek. Zamysleme se nad tím, jak byla uplat�ována moc v prvobytn� pospolné 
spole�nosti, v období otroká�ství, feudalismu, kapitalismu �i socialismu. Byla to vždy demokracie? 
A jak byla demokracie potla�ována v období válek a okupací? Pro� docházelo k revolucím, 
povstáním a p�evrat�m?  
 

2. Demokracie a vzd�lání 
 
Jedním ze základních princip� demokracie je možnosti získat vzd�lání. Pro v�tšinu z nás to je 

dnes samoz�ejmost, ale v r�zných �ástech sv�ta a v pr�b�hu vývoje lidské spole�nosti tomu tak 
vždy nebylo a není. O dostupnosti vzd�lání m�že rozhodovat spole�enské postavení, pohlaví, 
jazyk, peníze atd.  

U nás je dostatek p�íležitostí, jak doložit možnosti p�ístupu mladých lidí ke vzd�lání. Díky Karlu 
IV máme jednu z nejstarších univerzit v Evrop�, dostate�n� známé je p�sobení u�itele národ� J. 
A. Komenského nebo zavedení povinné školní docházky Marií Terezií.  
 

3. Demokracie a p�ístup lidí k informacím (od historie k sou�asnosti) 
 
Každý �lov�k pot�ebuje k životu dostatek kvalitních a v�asných informací. To není dáno 

pouhou zv�davostí, ale nutností pro vytvo�ení správné p�edstavy o okolním sv�t�. Celý proces 
p�edávání informací ovliv�uje �ada vliv�. Informace se p�edávaly nejprve pouze ústn� a tedy se 
zna�ným zpožd�ním a ob�as i zkreslením, pozd�ji p�ibyly psané a tišt�né informace. Dnes jsou 
dostupné informa�ní služby v nejr�zn�jších podobách. Vždy je však d�ležité, aby informace byly 
pravdivé. Od dob nejstarších vydavatel� novin (Kramerius) a noviná�� (K. H. Borovský) až po 
dnešek bojuje lidstvo s cenzurou. Vždy byly n�které vybrané informace dostupné pouze pro 
n�koho. Dnes samoz�ejm� ovliv�uje p�ístup k informacím technika. Nikdo si už ani nedovede 
p�edstavit život bez rádia, televize, internetu atd.  



 
4. Demokracie, osobnost �lov�ka a kultura 
 
Mnoho národ� se v pr�b�hu svého vývoje setkalo s nadvládou a národnostním útlakem. �eši 

se na tém�� �ty�i sta let dostali do podru�í Habsburk�, kdy nebylo možné svobodn� používat náš 
jazyk, �eská kultura postupn� zanikala. K pozvolné obnov� došlo až v období národního obrození. 
Hlavním úkolem tehdy bylo pozvednout vzd�lanost a motivovat obyvatele �eských zemí k národní 
uv�dom�losti. Mezi naše obrozence pat�ili nap�íklad J. Jungmann, J. K. Tyl, K. H. Mácha, B. 
N�mcová, K. J. Erben, J. E. Purkyn�, J. S. Presl, M. D. Rettigová a �ada dalších. Vzniklo Národní 
divadlo („národ sob�“), Královská �eská spole�nost nauk, �eská expedice, byly zakládány r�zné 
spolky, za�aly vycházet �eské noviny, vznikala �eská literatura. 
 
 

5. Uplat�ování podílu �lov�ka na demokracii 
 
P�vodním významem demokracie je vyjád�ení možnosti �lov�ka ú�astnit se �ízení spole�nosti. 

P�vod slova demokracie je v �eckém démos – lid a krató – vládnout. V sou�asné dob� je u nás 
demokracie uplat�ovaná jako p�ímá a nep�ímá (možnost volit a být volen) vytvo�ením tradi�ního 
ob�anského práva a d�lenou státní mocí (zákonodárnou, výkonnou a soudní), která vychází z lidu.  
     To je možno doložit filatelistickým materiálem k jednotlivým volbám – po roce 1918, 1948 a 
1989 a k p�edstavitel�m zvoleným v t�chto volbách (T. G. Masaryk, K. Gottwald a další). Bylo by 
také ur�it� zajímavé doložit využívání demokracie k vlastnímu prosp�chu zvolených zástupc� 
(korupce, úplatká�ství, rozkrádání majetku státu, firem, jednotlivc� atd.). 
 
 
 

Vlastní zpracování tématu dává spoustu možností p�i využití zde uvedených p�íklad� 
(celkov� nebo se zam��ením na vybrané téma). Bylo by dobré, kdybyste uplatnili své názory na 
realizaci demokracie v sou�asné dob� v naší zemi (kladné i záporné), jak na vás p�sobí d�ní 
kolem vás, jak ovliv�uje vaši rodinu ap., co se vám líbí co ne. U n�kterých témat doporu�ujeme 
využít internetu. 

 
 

SOUT�Ž O NEJLEPŠÍ ELEKTRONICKÝ  MINIEXPONÁT 
S TEMATEM  FILATELISTICKÉ OLYMPIÁDY 2011/2012 

 
 Komise mládeže S�F vyhlašuje na školní rok 2011/2012 pro mladé filatelisty sout�ž 
o nejlepší elektronický exponát s tematikou filatelistické olympiády.  
 
 Úkolem mladých filatelist� je vytvo�it miniexponát v rozsahu 1 - 3 albové listy podle 
kategorií pro národní kolo FO. Tématem je „Krásy naší vlasti“. Sout�žící m�že použít pro tvorbu 
exponátu jakýkoliv filatelistický materiál v elektronické podob�. Možností je na Internetu velmi 
mnoho a bude záležet pouze na schopnostech tv�rce. Stejn� tak je možné využít skenování p�ímo 
z originál� nebo z r�zných katalog� a �asopis�. Tím m�že i mladý filatelista vytvo�it exponát, který 
by jinak nikdy sestavit nemohl pro jeho finan�ní nedostupnost. Podmínkou je, že pro ilustraci a 
dokumentaci tématu musí být použit pouze filatelistický materiál, tak jak je v exponátech obvyklé. 
 
 Vytvo�ený miniexponát p�edá sout�žící na CD ve formátu stránek HTML s obrázky ve 
formátu jpg nebo gif nebo odešle elektronicky v p�íslušném formátu na adresu ztopfer@volny.cz v 
termínu do 20.5.2012. Všechny vytvo�ené miniexponáty budou nakonec vystaveny na Internetu. 
 
 
 
 
 



 
 
P�íloha KURÝRA 109 – seznam vedoucích KMF jižní Moravy 
 
�íslo   Vedoucí   Adresa       KF 06- 
KMF -56 
 
08 Ing. Karel Švehla  Sadová 10, 679 04 Adamov        04 
14 Karel Raška   Bezru�ova 885, 687 71 Bojkovice       77 
16 Karel Šott   Vini�ní 85, 615 00 Brno         22 
20  Antonín Rá�il  Spojovací 921, Byst�ice nad Pernštejnem      70 
23       Marie Ž�rková                   Sokolovská 540, 768 24 Hulín                                      05 
24 Jan Meitner   Pavlovova 14, 586 01 Jihlava        22 
43 František Martykán  763 13 Jasenná 10          25 
83 Stanislav Dušek  Bolzánova 31c , 669 02 Znojmo    24 
93 Martin T�ma   Malátova 4, 586 01 Jihlava        40 
100 Ing.Antonín Dvo�ák  Generála Jaroše 173, 594 01 Velké Mezi�í�í   09 
104 Alena Rybniká�ová          02 
111 Ing.František Dan��ek 696 Ježov 27      20     
      
 
Vedení oblastní komise mládeže: 
 
RNDr.Zden�k Oká�  Dudíkova 11, 621 00 Brno 
Ing. Jaroslav Pun�ochá� Bieblova 22, 613 00 Brno 
Jan Herman   �ezá�ova 34, 324 00 Brno 
František Dvo�á�ek  M��í�kova 50, 621 00 Brno 
Dušek Stanislav   Bolzánova 31c , 669 02 Znojmo  
Jan Regula   Fischerova 11, 669 02 Znojmo 
Martin T�ma   Malátova 4, 586 01 Jihlava 
 
 
Na záv�r p�ehled p�ipravovaných p�íležitostných materiál� v nejbližší dob�. 

datum pošta PS� text         
od 1.3.2011 Praha 1 - p�ep.17 110 00 DENNÍ PR - denní razítko s obrazovou �ástí, ve které je  
vyobrazena stylizovaná ocelová desti�ka s rydlem a vyrytým nápisem Známková tvorba   

20.3.-31.12.2011 Cheb 2 350 02 
CN Apost/p�ítisk "950 let 
m�sta"     

u p�ílež.oslav 950.výr.založení m�sta Cheb           
2.5.-31.5.2011 Humpolec 396 01 CN Apost/p�ítisk "175 let PÚ Humpolec"   
od 2.5.2011 do spot�ebování  R nál. "175 let pošty" (2400 kus�)   
12.5.-19.5.2011     PR "175 let pošty Humpolec" v raz.je vyobr. budova pošty 
4.5.-11.5.2011 Praha 1 110 00 PR "Praha 1" s vyobr. sedící ko�kou ve �ty�lístku 
u p�ílež.vydání samolepicího známkového sešitku �ty�lístek - Bobík     
od 3.5.2011  Chrudim 1 537 01 R nál. "60. Loutká�ská Chrudim" (2016 ks)    
do spot�eb     u p�íl.celostátní p�ehlídky amatérského loutká�ství 
od 6.5.2011 Kada� 2 432 02 DENNÍ PR - denní razítko s obrazovou �ástí, ve spodní �ásti 
    razítka je vyobrazen znak m�sta Kadan�   
od 6.5.2011 Kada� 2 432 02 R nál. "Výstava Jaroslava Tvrdon�" (480 ks)   
do spot�eb.     u p�ílež. výstavy       
10.5.2011 Liberec 1 460 01 PR "63. mezinárodní kongres IFEF železni�á�� - esperantist�, 
Liberec 1, �R" s vyobr. logem IFEF, vlakem kroužícím okolo zem�koule a hv�zdou s písmene E. 
u p�íležitosti konání kongresu, ppp v prostorách Kongresového centra Babylon v Liberci, Nitranská �.1 
v dob� 08,00-10,00 / 12,00-17,00 hod.           
21.5.2011 Rož�alovice 289 34 PR "Rož�alovice" v obr. Kostel sv.Havla a Melantrichova bible  



u p�íl.výr.naroz. J.Melantricha,ppp v Galerii Melantrich v Rož�alovicích,Husova 30, 13:00-18:00h.  
31.5.2011 Jihlava 1 586 01 PR "Javo�ice p�echázíme na digitální TV vysílání" s vyobr. 
u p�íl.p�echodu z vysíla�e Javo�ice na digit.vys. postavi�kou maskota tzv. digiboye 
1.6.-8.6.2011 Praha 011 118 00 PR " Praha 011" v obr.�ásti je písmeno S.   
  Josefská 4,Praha 1  u p�ílež.15 let od ustanovení Senátu Parlamentu �R 
od 1.6.2011 Pardubice 2 530 02 R nál. "100 let od prvního letu Jana Kašpara" s vyobr.letadlem 
do spot�eb.   (v po�tu 2040 kus�)     
4.6.-5.6.2011 Pardubice 2 530 02 PR"100 let Jan Kašpar, Pardubice 2"s vyobr.letadlem s letcem 
ppp na pardubickém letišti, dne 4.6. od 09:00 do 18:00h., dne 5.6. od 09:00 do     
17:00 hod, u p�ílež. 100.výr.dálkového letu Jana Kašpara z Pardubic do velké Chuchle   
4.6.2011 Vyšší Brod 382 73 PR "Vyšší Brod" v razítku je vyobrazena rozeta z kapitulní 
u p�ílež. Výstavy Pražský hrad v um�ní sín� Vyšebrodského kláštera    
poštovní známky, ppp v prostorách Poštovního muzea ve Vyšším Brod� od 09:00 do 15:00 h. 
5.6.20111 Praha 59 159 00 PR "Jan Kašpar,1.dálkový let v �echách (1911), Pardubice -  

  
Starochuchelská 

241  Praha, Praha 59" v obr.letadlo typu Blériot   
u p�íl.100.výr.letu, ppp v areálu závodišt� ve Velké Chuchli, od 13:00 do 18:00 hod.   
od 10.6.2011 Brandýs nad Orlicí 561 12 R nál. "Národní kolo Filatelistické olympiády" a �ernobílým 
do spot�eb.   znakem m�sta (480 ks)    
10.6.-10.7.2011 Brandýs nad Orlicí 561 12 CN APOST "Brandýs n.Orl. 38 FO"   
u p�ílež. národního kola Filatelistické olympiády         
11.6.-17.6.2011 Žlutice 364 52 PR "Johann Gerstner na poštovní známce,Žlutice" a obr.houslí 
od 13.6.2011 Žlutice 364 52 R nál. "Johann Gerstner �esko-slovinská emise" a obr.houslí 
do spot�eb.     (1080 kus�)       
13.6.-17.6.2011 Žlutice 364 52 CN APOST "Žlutice J.Gerstner"    
u p�ílež.vydání p�ílež.poštovní známky Johann Gerstner v �esko-slovinském spol. vydání, ppp dne 11.6. 
v Galerii Žlutice od 15:30 do 17:30 hod., od 13.6. do 17.6. na pošt� Žlutice     
12.6.-13.6.2011 Praha 1 110 00 PR "Šachový zápas velmistr�,�EZ CHESS trophy 2011" 
      s vyobr. bílou a �ernou šachovou figurkou   
od 12.6.2011 Praha 1 110 00 R nál. "Pražská šachová spole�nost" a logo festivalu 
do spot�eb.   (480 ks)      
u p�ílež.konání šachového festivalu ppp umíst�na v Michnov� paláci na Kamp� (vchod Všehrdovou ulicí) 
dne 12.6. od 14:00 do 18:00 hod., dne 13.6. od 15:00 do 19:00 hod.       
17.6.-18.6.2011 Pardubice 2 530 02 PR "XVIII.letní národní sport. hry zam�stnanc� �eské pošty 
u p�ílež.konání her ppp ve Sportovním centru    Nymburk 2011, Pardubice 2" v obr.tenisový mí�ek a logo �P  
Nymburk, dne 17.6. od 10:00 do 18:00 h. a dne 18.6. od 08:00 do 15:00 h.     
20.6.-9.9.2011 Ženklava 742 67 CN Apost/p�ítisk "Ženklava 600.výro�í"   
u p�ílež. oslav od první písemné zmínky o obci Ženklava         
30.6.2011 Brno 1 601 00 PR "Kojál, p�echázíme na digitální vysílání, Brno 1" s vyobr. 
u p�íl.p�echodu na digitální TV vysílání postavi�kou TV maskota tzv. "digiboye"   
30.6.2011 Trutnov 1 541 01 PR "�erná hora, p�echázíme na dig. TV vysílání, Trutnov 1" 
u p�íl.p�echodu na digitální TV vysílání s vyobr.postavi�kou TV maskota tzv. "digiboye" 
od 2.7.2011 Krom��íž 1 767 01 R nál. "2.7.2011 - 100 let od p�istání J.Kašpara v Krom��íži" 
do spot�eb.     s vyobr. letadlem (480 kus�) u p�íl.100.výro�í 
4.7.-29.7.2011 Zb�ch 330 22 CN Apost/p�ítisk "80 let pošty Zb�ch"   
15.7.-22.7.2011 Zb�ch 330 22 PR "80.výro�í poštovního ú�adu, Zb�ch"   
od 15.7.2011 Zb�ch 330 22 R nál. "80 let pošty Zb�ch" (960 kus�)   
do spot�eb.     u p�íl.oslav výro�í založení pošty   
5.7.2011 Krucemburk 582 66 PR "770 let Krucemburku, Krucemburk"s vyobr.�ástí m�styse  
u p�íl.výro�í založení m�styse Krucemburk Krucemburku     
ppp ve vstupní hale kina Krucemburk od 08:00 do 16:00 hod.       
11.7.-31.7.2011 Chýnov 391 55 PR "150 let pošty v Chýnov�, K. K. Poftamt und Poftftation. 
u p�íl. 150.výr.založení pošty v Chýnov� C: K: Pofftowni Au�ad. 1861 2011, Chýnov" v obr.je výv�sní 
      poštovní štít používaný kolem roku 1861   
 


