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Zveme všechny vedoucí KMF, mladé filatelisty i jejich rodi e na spole nou
1. esko–slovenskou výstavu ve Vysokém Mýt . http://csvystava.blogspot.com
Pr vodce výstavou ve Filatelii 9/ 2011
Vážení vedoucí KMF
Píši Vám za átkem školního roku, kdy se pravideln
snažíte obnovit naši mládežnickou základnu. Vím, že i
pro Ty z Vás, kte í mají v této innosti mnoho
zkušeností je každoro n tento „lov“ na mladé
filatelisty náro n jší. Snad jste v letních m sících
trošku relaxovali a o to s v tší silou jste se vrhli na
mladé zájemce o filatelii. V této souvislosti
p ipomínám, že p ílohou tohoto ísla jsou tiskopisy pro
hlášení o zahájení innosti v KMF ve školním roce
2011 / 12. Prosím o jejich vypln ní a odeslání na moji
adresu do 15.12.2011. Druhý z tiskopis se vztahuje na rok 2011 a je to hlášení o aktivit KMF,které
odešlete na adresu uvedenou na tiskopisu do 15.1.2012.
Snad jedna z d ležitých akcí, která se bude letos ve filatelii je výstava ve Vysokém Mýt . V p íprav je
1. esko-slovenská filatelistická výstava otev ená ve dvou rovinách. Jako výstava premiéra i jako výstava
národní. Podrobnosti najdete v p iložené zpráv . Je radostí, že na výstavu se nominovali i mládežníci
z naší oblasti.
I v letošním školním roce uspo ádá KM S F filatelistickou olympiádu. První informace o ní naleznete dále.
O p íprav na ní si spole n ekneme na sch zi vedoucích, kterou svoláme v listopadu tohoto roku. Na
záv r se musím zmínit o ztrát , kterou oblastní komise mládeže utrp la v kv tnu tohoto roku. Odešla
dlouholetá tajemnice OKM paní Elreda Št rbová. Také o ní vzpomínka dále.
Vážení vedoucí, p eji Vám úsp šný rok s mladými filatelisty a jim mnoho úsp ch p i sb ratelské innosti.
RNDr.Zden k Oká
P ílohy: - poslední list: hlášení o zahájení innosti KMF; samostatn : formulá sout že aktivity

Oblastní kolo FO mládeže
Uskute nilo se 28. Kv tna ve ve ejné jídeln na Cejlu..
Zahájení cca v 9,00, když už se všichni o ekávání ú astníci sešli. Dorazily výpravy ze Znojma, Jihlavy,
Vl nova a Krom íže. Celkem 11 sout žících. Krátce jsme vzpomn li na zesnulou paní Št rbovou a pak se
sout žící vrhli do práce na miniexponátech. Zejména sout žící nejstarší kategorie v novali svým list m
velkou pé i a využili as až do konce.
Jak byly exponáty odevzdávány, byly i pr b žn ohodnoceny a po krátké p estávce se mohlo pokra ovat v
testech. Za p l hodiny bylo po všem a sout žící i doprovod si mohli pochutnat na ízku s bramborovým
salátem. P i hodnocení test se jako obvykle projevila d ležitost d sledného tení text . Dalším mínusem
bylo vypušt ní otázek – rada pro p íšt : pokud nevím, aspo to zkusím, m žu se trefit, zatímco
nezodpov zená otázka je na 100% špatná odpov .
Následovalo vyhlášení výsledk

(zpracovány b hem ob da) a ve 12,00hodin bylo po sout ži

Výsledky:
Kateg./Po adí: Jméno:

KMF 56 -

Z/1
Z/2
Z/3
Z/4
Z/5

Sedláková Michaela
Štancl Tobiáš
Dvo ák Tomáš
Bradá Marek
Kolá ová Delie

83 Znojmo
83 Znojmo
83 Znojmo
23 Krom íž
93 Jihlava

A/1
A/2

Kacetlová Denisa
Urbanová Michaela

83 Znojmo
93 Jihlava

B/1
B/2

Ondrejková Pavlína
Neubauerová Monika

104 Zlín
93 Jihlava

C/1

Zoufalá Anna

83 Znojmo

C/2

Kotrnetz Ji í

83 Znojmo

Soust ed ní sout žící

Posout žní rej p i prohlížení vytvo ených miniexponát .

K Celostátnímu kolu FO (10. a 11. 6.2011, Brandýs nad Orlicí)
Pro mladé filatelisty z Jižní Mravy se celostátní kolo stalo velkým úsp chem.

3 x první a 1 x druhé místo!!!
Celkov nejvíce toho, jako jednotlivec, za celý rok
posbírala PAVLÍNA ONDREJKOVÁ - 2. místo v
hodnocení nejlepšího mládežníka za rok 2010.
Nejlepší elektronický exponát a vít zství v kategorii
B celostátního kola FO.
Další elné pozice si pak rozebrala znojemská
výprava pod vedením Standy Duška. Jako p ímý
ú astník pr b h FO popsal pro noviná e a tak jen
p etiskujeme lánek ze znojemského tisku.

MLADÍ ZNOJEMŠTÍ FILATELISTÉ NEJLEŠÍ V

R.

Vyhlašování nejlepšího mládežníka – uprost ed Pavlína

Blíží se prázdniny a znojemský Klub mladých filatelist (KMF), který pracuje p i DDM ve Znojm , má v tuto
ro ní dobu své pravidelné "žn ".
Doslova. Letos obzvláš , medailové. V ervnu totiž vždy probíhá finále filatelistické olympiády (FO)
mladých filatelist . Je to vyvrcholení toho, co se za školní rok v KMF nau ili. Uplatní zde jednak své
teoretické znalosti (v testech), ale i praktické (v tvorb miniexponátu na dané téma). Probojovat se však do
finále není v bec nic jednoduchého. Nejprve musí absolvovat tzv. nomina ní kolo FO. Z tohoto kola
postupují do kola oblastního v Brn jen ti nejlepší. A zde již jde o postup do finále. Postupují jen první dva
nejlepší z každé kategorie, kte í potom reprezentují nejen sv j KMF a svoje m sto, ale i sou asn jižní
Moravu. Kategorie jsou 4, dle v ku sout žících. Znojemští letos sout žili ve 3 kategoriích, ve v kové
kategorii "B" 13 - 16 let momentáln nikoho nemají.
Do letošního finále, které se konalo ve dnech 10. - 11.6.11 v Brandýse/Orlicí, postoupilo z oblastního kola 5
znojemských mládežník . A vedli si znamenit .
V kategorii "Z" (do 10 let) obsadila s drtivou p evahou ve své kategorii místo první SEDLÁKOVÁ Michaela.
Je šikovná a perspektivní, poznamenává ved. KMF p. Dušek. V další kategorii "A" (10 - 13 let) první místo
vybojovala, již z p edchozích olympiád zkušená, KACETLOVÁ Denisa. No a v kategorii nejstarších, 16 - 18
let, bojovala za naše barvy ZOUFALÁ Anna. Obsadila místo druhé. P í ka nejvyšší ji utekla o vlásek, o
pouhých 1,5 bodu. Je zodpov dná, spolehlivá a v p íštím roce, pokud se probojuje do finále, které bude v
eské Kamenici, má možnost si p í ku nejvyšší vybojovat, íká p. Dušek. V kone ném vyhodnocení
výsledk se stal jednozna n nejlepším v letošní sout ži znojemský KMF 56 – 83
F.H. (pozn. Fero Horniaka).
Po adatelé p ipravili pro sout žící i bohatý doprovodný program. Prohlídku m sta, exkurzi do
rehabilita ního ústavu, návšt vu pam tní sín J.A.Komenského na M Ú a také výlet do p írodního bludišt .
V pátek ve er absolvovali sout žícím p ednášku spojenou s besedou s úsp šným eským vystavovatelem
z Vysokého Mýta, který se zaobírá kosmonautikou, ing. Petrem Fenclem. P edvedl sv j úsp šný
exponát "Od Gagarina po raketoplán Discovery". A potom promítl a okomentoval
spoustu svých fotografií ze své cesty v USA, kde se byl i osobn podívat na start jednoho z amerických
raketoplán .
Pod kování pat í i po adatel m z KF v Brandýse a jury z komise mládeže S F, za jejich perfektní
organizaci i rychlé zpracování výsledk sout že.
No a co k tomu dodává vedoucí znojemského KMF p. Dušek? Je zajímavé, že ve mládežnické filatelii
za ínají, nejen ve Znojm , ale i celostátn , p evládat d v ata. Viz naše výsledky! Jinak jsem, co jiného,
velice spokojen. P eji všem p kné prázdniny a po prázdninách rádi uvítáme v KMF i nové mládežníky, od
t etí t ídy ZŠ.
Znojmo 15.6.11 ved. KMF 56-83 F.H. Dušek Stanislav

Snímek ze zahájení (naho e); dole a na následující stran naši mládežníci p ebírají ocen ní

Výhled do budoucna – téma FO pro rok 2011/2012
„DEMOKRACIE“ – více viz minulé íslo kurýra

Sout ž o nejlepší elektronický miniexponát s tématem filatelistické olympiády
2011/2012

Více - viz minulé íslo kurýra

P ipravované výstavy:
1. s. filatelistická výstava Vysoké Mýto 2011
12. - 16. íjna 2011, Národní a Premiéra

Také t ídy mládeže

Euregia Egrensis, Schleiz 2012, N mecko, 27.-29. dubna
2012, Wiesentalhalle, Schleiz, uzáv rka p ihlášek
15.11.2011, nár. komisa Ji í Sedlák

Také t ída mládeže

Lidice 2012, národní výstava pošt. známek + výstava
Premiera, cca zá í 2012

Sou asn Celostátní výstava mládeže

Sv tová výstava pošt. známek AUSTRALIA 2013
10.-15. kv tna 2013
Sv tová výstava pošt. známek Bangkok 2013 (Thajsko)
Srpen 2013

Zem ela paní Elreda Št rbová
Za paní Elredou Št rbovou
Osud je krutý. Dva dny chyb li, aby oslavila paní Elreda
Št rbová své osmdesáté narozeniny. Osud cht l jinak. Ano,
byla již n kolik m síc prakticky vy azena z plnohodnotného
filatelistické života. Již n kolik let se lé ila na r zné neduhy, ale
vždy z boje vycházela, když ne jako vít z, tak ne jako
poražená. V posledním roce se už nezú ast ovala ani innosti
v komisi mládeže, ani nep icházela do klubu v Brn , kde byla
po dlouhé léta pomocnicí p edsedy a hospodá ky. První vážné
varování p išlo na p elomu roku 2010 a 2011. Navštívil jsem ji o
Vánocích, kdy ležela v nemocnici. Vývoj se zdál špatný, ale vše
se obrátilo. Vrátila se dom a mnohokrát jsme si telefonovali.
P ipravovali jsme se na její oslavu a s dárky jsem stanul u ní na
chodb , abych vid l pár dní staré parte. Pravda nevycházela
sama z domu. Až náhlá p íhoda ud lala te ku za jejím životem.
Znal jsem paní Št rbovou od mého útlého mládí, kdy jsem
za al chodit koncem šedesátých let na burzy klubu 06-12, kde
jsme oba byli leny. Její manžel zajiš oval kolování pozd ji
v osmdesátých letech i novinkovou službu. V obou aktivitách
mu vydatn pomáhala a mnohdy sama zaskakovala. Náhlá
smrt jejího manžela v roce 1984 ji velmi zasáhla. Na ur itou
dobu provád la sama novinkovou službu pro klub s tehdy asi
300 lidmi. V roce 1986 se mi ji poda ilo p emluvit a p evzala

funkci tajemnice komise mládeže S F. Za jejího p sobení byla lenská základna mladých filatelist
nejmocn jší. Tak jak ubývalo mladých filatelist a vedoucích, ubývaly i jí síly. Paní Elredu Št rbovou
opustily síly úpln dne 12. kv tna 2011.
P ipome me, alespo její poslední d ležité p sobení ve filatelii. Zp tn vzato v posledních letech, kdy
zastávala funkci tajemnice OKM se aktivn zapojila do innosti klubu KF 06-22 Alfonse Muchy v Brn , kde
pravideln pomáhala na sekretariátu klubu. Mimo to v n kolika posledních ro nících veletržního setkání
sb ratel na brn nském výstavišti se spolu se svojí kamarádkou podílela na prodeji lístk na tuto akci.
Velikou funkce m la pak v roce 2005 na Evropské výstav poštovních známek BRNO 2005. Zastávala
funkci tajemnice filatelistického odboru výstavy. P i velikosti výstavy a množství exponát to byla pro ni
nejv tší akce tohoto charakteru. Stejnou funkci zastávala také p t let p edtím, kdy byla Celostátní výstava
s mezinárodní ú astí BRNO 2000. Tam pracovala i jako pomocnice na sekretariátu výstavy, nebo tehdy
nebyla ustanovena samostatná sekretá ka výstavy. T mito dv ma velkými výstavami prošla jako laskavá,
chápající a vždy p ipravená funkcioná ka. Navíc díky své minulosti velmi dob e vybavená filatelistickými
znalostmi. Také její brilantní n m ina se vždy, když bylo pot eba, uplatnila.
S paní Št rbovou jsem se znal od svého vstupu do klubu v roce 1967 dote . Tedy celých 44 let jsme se ve
filatelii stýkali a posléze úzce spolupracovali. O to h e se mi na ní vzpomíná. Paní Št rbová na vlastní
p ání byla bez ob adu rozprášena za p ítomnosti úzké rodiny. Sám jsem se zú astnil zádušní mše za ni.
V srdci mi z stává jen vzpomínka a trpká chu toho, o koho jsme všichni v brn nské a mládežnické filatelii
p išli.
Odešla vzácná žena, která bez velkých nárok na slávu, stála mnohým z nás za zády a pomáhal i radila.
Její aktivitu jsme vnímali jako samoz ejmost až do doby, kdy nám odešla.
Žádné pod kování te už nebude dostate né. Žádná slova dík nezah ejí.
D kuji za vše a jen skláním hlavu.
Váš „Zden

ek“

TABULKA PRO HODNOCENÍ UMÍST NÍ EXPONÁT NA VÝSTAVÁCH
Typ výstavy / druh medaile

B

VB

PS

VPS

S

VS

PZ

Oblastní
Regionální (krajská)
Celostátní a mezinárodní
Mezistátní a sv tové

40
50
60
--

60
80
90
180

90
120
150
--

120
150
200
270

150
200
270
360

180
240
360
450

240
300
450
600

Nepravdivé údaje nebude oblastní komise mládeže hodnotit. 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.
Stanislav Dušek
len OKM

HLÁŠENÍ O ZAHÁJENÍ

INNOSTI
Ve školním roce 2011/ 2012

Odešlete 1x nejpozd ji do 15.12.2011 na adresu: RNDr.Zden k Oká , Dudíkova 11, 621 00
Brno. Kopii tohoto hlášení si ponechte pro svoji evidenci. Nezapome te, že každý takto
p ihlášený len KMF musí na rok 2012 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

