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POZVÁNKA
na oblastní kolo filatelistické olympiády, které se koná v sobotu dne 20. kv tna 2006 v Brn .
Za átek je v 9.00 hodin ve škole na Jánské 22.
Každý ú astník – len KMF si p inese platný pr kaz lena KMF s vylepenou známkou S F
na rok 2006.
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. Žádáme,
aby si ú astníci p inesli obuv na p ezutí.
Další pozvánka nebude již zasílána!!!
Elreda Št rbová

tajemnice OKM

Vážení a milí vedoucí KMF
Po delší dob dostáváte do ruky další íslo našeho informátora. Dne 4.3. se sešla OKM, která
projednala zásadní úkoly oblastní komise a KMF na první pololetí roku 2006. Budu se snažit Vás
neformáln seznámit s obsahem tohoto jednání jako i s jednáním KM S F v Praze, které
prob hlo 21.1.2006. Stejn tak se dotknu jednání nejvyšších orgán S F. V dalších ástech
KURÝRA najdete zápis z jednání KM S F i nástin nové akce mládežnické evropské filatelie.
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- p íprava tohoto ísla KURÝRA,
- p íprava oblastního kola FO (v Brn dne 20.5.2006),
- výstava mladých filatelist Mladá Jihlava 2006, o výstav si m žete vše zajímavé najít na
internetové stránce výstavy www.kf06-40.ji.cz/vystava
- setkání vedoucích KMF p i výstav Mladá Jihlava dne 10.6.2006,
- vyhodnocení sout že aktivity mezi KMF v naší oblasti (výsledky viz dále),
Zajímavosti z jednání pléna KM S F v Praze dne 21.1.2006
- bylo provedeno vyhodnocení innosti KM S F v roce 2005. Mimo jiné byla kladn
vyhodnocena výstava BRNO 2005 i akce mládežnické filatelie, které p i ní probíhaly,
- úvaha KM S F o vydání publikace o historii mládežnické filatelie v R,
- výstavy pro mladé filatelisty v roce 2006, krom Mladé Jihlavy byly obeslány i výstavy
Belgica 2006, Espa a 2006, Dráž any 2006,
- otázky hospoda ení komise mládeže a dotace na rok 2006,
- vyhodnocení sout že mezi oblastními komisemi (výsledky jsou uvedeny na jiném míst ),
- problémy publika ní innosti pro mladé filatelisty, asopis Mladý Sb ratel,
- nová forma sout že p i FO – elektronická sout ž. Konstatovali jsme, že je dosud nejasný
celý pr b h akce,
- spolupráce s P a dalšími institucemi (ministerstvem školství),
- zprávy z oblastí. Zde musím smutn konstatovat (viz má krátká sentence u výsledk
OKM), že jsme se dostali dop edu nejen výsledky, ale i schopností udržet alespo pár
KMF nad vodou. Uvedu statistiku. Krom obou Moravských kraj a Východo eského
kraje (které mají p es deset KMF), nemají ostatní oblasti více než 5 registrovaných (NE
INNÝCH!!!) kroužk . Ve filatelii, krom t í jmenovaných oblastí, se opravdu prezentují
jen severo eši,
- byl projednán program výstavy a kongresu mladých filatelist v Jihlav letos v ervnu.
Pozvánka na tuto akci je na další stránce KURÝRA,
- byla projednána vize dalších olympiád: rok 07 – lov k a automobil
rok 08 – Praha (filatelie v srdci Evropy?)
rok 09 - ?
rok 10 – asi n co o Brn ?
spolu s tím byla navržena místa, kde by se mohla uspo ádat finále FO. Jistá je Mladá
Boleslav 07, Praha 08 a Brno 10, další jsou v jednání.
Drobty z nejvyšších orgán .
- jist Vás nemusím informovat o tom, že v prosinci 2005 prob hla valná hromada Svazu
eských filatelist . S jejím pr b hem jste se mohli seznámit na stránkách odborných
asopis . Po zvolení p edsednictva a výkonného výboru se v Praze odehrála i první
jednání,
- první jednání VV S F ur ilo konkrétní odpov dnosti len VV S F za jednotlivé oblasti
innosti svazu a p ijalo v tomto sm ru mnoho úkol ,
- jedním z hlavních bod , kterým se bude VV S F pravideln zabývat je p íprava sv tové
výstavy poštovních známek PRAGA 2008. S F ji chce koncipovat jako n kolika
oborovou. Byly schváleny i výstavní t ídy, které na výstav budou otev eny: tradi ní,
poštovní historie, jednorámové exponáty a literatura. Krom toho budou v rámci výstavy
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otev eny: salon eských mládežnických exponát a vybrané exponáty eských nám tových
sb ratel . eský svaz filatelist , bude mládežnické exponáty hodnotit jako sout žní
národní výstavu. Výstava bude umíst na v pravém k ídle sjezdového paláce a konat se
bude v rámci tradi ního setkání Sb ratel. P edsednictvo S F již na svém zasedání
schválilo vedoucí jednotlivých obor a vedení výstavy. Jmenný seznam naleznete ve
Filatelii,
nová internetová adresa S F je www.informace-scf.cz, zde naleznete novou
prezentaci Svazu eských filatelist ,
odezn la informace o „EXPONETU“ – internetovém portálu, kde jsou vystaveny exponáty
filatelist . S F podporuje jeho rozší ení, ale nedoporu uje jejich hodnocení,
poprvé se sešlo také p edsednictvo S F. Na bohatém jednání byly nejprve schváleny
dokumenty jako je organiza ní ád S F, jednací ád p edsednictva a etický kodex
funkcioná e svazu. Byly schváleny a p edány n které estné odznaky S F. P edsednictvo
projednalo a schválilo financování výstav Jihlava a Karlovy Vary v roce 2006. Pozornost
také up elo na zprávu komise znalc a n které nové kauzy, které komise musela ešit. Byla
podrobn probrána a analyzována smlouva mezi Filatelií s.r.o. jako vydavatelem asopisu
a odborných knih. Po rozsáhlé diskusi byla smlouva schválena. P edsednictvo také
rozhodlo, že další zasedání budou letos ješt dv p i p íležitosti konání výstav v Karlových
Varech a Trutnov s tím, že si ú astníci budou náklady na dopravu a pobyt hradit sami.

Vážení vedoucí KMF, v další ásti tohoto KURÝRA máte pozvánku na setkání v Jihlav . KM
Jižní Moravy se rozhodla, že podpo í možnost navštívit mládežnické výstavy pro široký okruh
zájemc . Doporu ujeme Vám uspo ádat na výstavu Mladá Jihlava 2006 zájezd se svými
sv enci. OKM Vám uhradí (vedoucímu KMF) jízdné a zárove doporu uje, aby jízdné pro
leny Vašeho KMF uhradil mate ský KF. Krom toho budou v Jihlav p ítomni lenové
OKM pro konzultace. Konzulta ní místo na výstav pro jihomoravskou OKM bude uvedeno
v informacích p i vstupu na výstavu. Jinak Vám vážení vedoucí p eji mnoho krásných jarních
chvil a do nastávajících filatelistických událostí hodn elánu.
RNDr.Zden k Oká
p edseda OKM Jižní Moravy
Vyhodnocení sout že aktivity mezi KMF jižní Moravy za rok 2005
KMF56-

místo

vedoucí

po et bod

KF 06-

-------------------------------------------------------------1.
83
Znojmo
Dušek Stanislav
3870
24
2.
24
Brno
Sobotka Josef
2530
22
3.
93
Jihlava
T ma Martin
2400
40
1980
02
4. 104
Zlín
Kop iva Josef
5.
23
Krom íž
Ž rková Marie
850
05
6.
20
Byst ice n.P. Rá il Antonín
760
70
7.
36
Jihlava
Kle ka Eduard,Ing.
600
40
8.
44
Uherský Brod
Friedrich Jan
550
14
9.
43
Vizovice
Martykán František
290
25
20
10. 111 Kyjov
Da e ek Frant.,Ing 160
11. 08
Adamov
Švehla Karel,Ing.
150
04

-4Sout že se zú astnilo jedenáct kroužk . Mládežníci se sešli na 235 sch zkách, což je pr m rn
21 sch zek na kroužek. Nejvíce sch zek m l KMF 56-93 Jihlava, celkem 40 sch zek, Znojmo
56-83 m l 32 sch zek a brn nský KMF 56-24 se sešel 30x. V organiza ních záležitostech plný
po et bod získalo sedm kroužk . Seminá e ze sledovaných KMF se zú astnilo 7 vedoucích
dvakrát, t i jednoho seminá e a jeden se nezú astnil v bec.
Kroniku o své innosti si vede osm kroužk . Kroužková kola filatelistické olympiády prob hla
v sedmi kroužcích. Oblastního kola se zú astnilo sedm kroužk . Na národní kolo filatelistické
olympiády postoupily dva kroužky.
Odborných odznak zdatnosti mladých filatelist III.stupn získal pouze jeden mladý filatelista.
Nejvíce bod ve filatelistické innosti získal KMF Znojmo 1700.
Ve výstavní innosti byla uspo ádána dvacetjedna výstavka v rozsahu do osmi list , p t výstavek
o rozsahu 12-32 list a t i o rozsahu 33-80 list . T i kroužky se zú astnily sout žních výstav, kde
dosáhly následujícího bodového ohodnocení: Znojmo 83 – 1770 bod , Brno 24 – 1530 bod a
Jihlava 93 – 1410 bod .
Sout ž byla uzav ena na zasedání OKM dne 4.b ezna 2006.
Antonín Machala
len OKM S F jižní Moravy

SOUT Ž MEZI OBLASTNÍMI KOMISEMI MLÁDEŽE S F ZA ROK 2005
Praha
St
J
Z
Sev
V
JM
SM
--------------------------------------------------------------------Celostátní kolo FO:
kat „Z“
44
47
30
65
67
48
kat „A“
69
56
62
31
69
64
kat.“B“
35
46
39
52
58
76
60
kat „C“
62
58
65
69
66
50
--------------------------------------------------------------------FO celkem
166
46
100
206
178
192
278
222
--------------------------------------------------------------------Výstavy
PZ –135
(1)135
MPZ-120
(2)240
(4)420
S -105
(3)315 (2)240 (5)450
MS – 90
(1) 90
PS – 75
B - 45
Ú - 15
(2) 30
(1) 15
Mezinár
+20
(6)120 (2)40 (11)220
---------------------------------------------------------------------Výstavy
Celkem
795
280
1240
---------------------------------------------------------------------OOZ 2. St
(2)120
1. st
---------------------------------------------------------------------Celkem bod
166
46
100
206
973
592
1518
222
---------------------------------------------------------------------Po adí oblastí
6.
8.
7.
5.
2.
3.
1.
4.
----------------------------------------------------------------------

Podle materiálu KM S F p epsal Z.Oká

-5Poznámka i letos: Zdá se mi vážení vedoucí KMF, že pokud jsem si loni ješt st žoval, že do
našeho hodnocení nebylo n co zapo ítáno, letos se ani nesnažím íci co. Výsledky jasn
nazna ují, že v hlavních filatelistických parametrech se mládežnická filatelie odehrává u nás.
Jenom si postesknu. Alarmující zjišt ní pro m letos bylo, když se na setkání vedoucích OKM
v Praze hovo ilo o rozd lení dotací na jednotlivé oblasti, že se p edseda jedné OKM vyjád il, že
nic nechce, protože to nemá za co utratit. Pokud je v oblasti jeden KMF a ješt jen na papí e, tak
se vlastn není emu divit.

Smutná událost
Když benjamínek našeho KMF, Radoslav Kraus p ijímal lo ského roku na Staré radnici v Brn
ocen ní za 1. místo ve finále filatelistické olympiády v kategorii „Z“, nikoho ani ve snu
nenapadlo, že letošní ro ník FO se bude muset bez n ho obejít. Bohužel je tomu tak. Jeho
nemocné srdí ko dotlouklo 17. února 2006. Byl to správný kluk a nad jný filatelista. V lednu mu
bylo deset let. Bude nám chyb t…
Stanislav Dušek, vedoucí KMF 56-83 Fero Horniaka Znojmo.
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ze sch ze výkonného výboru komise mládeže S F
dne 5. dubna 2006
P ítomni: p. Frömer, Herman, Kalabza, Špatný, Töpfer, Vávra
Omluveni: p. Dvo á ek, Nejedlý, Sýkora
1. Belgica 2006
Všechny exponáty byly p ijaty na výstavu
Seznam exponát :
Zden k Kejmar: Hrad any
Tomáš Jírava: Protektorát echy a Morava 1939 – 1945
Tomáš Pavelka: Bezpe nost silni ního provozu
Petr T eštík: Historie provozu pošty Svitavy(1918 – 1946)
Nikola Mojsl: Historie pošty v Turnov
Jan Regula: Sjednocená Evropa
Milan Truhlá : Ohe – nebezpe ný živel
Jan Meitner: Kolejová vozidla
Jan Vancl: USA 1908 – 1928
Ji í Horák: Motorismus – nám tová t ída
Lumír Brendl: Když se objevil poštovní kód – jednorámové
Jaroslav Male ek: Perfiny na emisi Hrad any – jednorámové
Petr Fencl: eskoslovenský kosmonaut – jednorámové
Sou asn s výstavou Belgica bude v Bruselu probíhat i výstava exponát na národní úrovni pod názvem
Bruphila. Jedná se o nový projekt FEPA – viz p íloha.
Nominace:
Jan Mengler: Druhá sv tová válka v Evrop
Jakub Horá ek: Zví ata Afriky
Lukáš Rozumek: Hospodá ská zví ata
Milan Pospíšil: K a jeho využití lov kem
Jan Fiedler: Druhy dopravy pošty vzduchem
2. Mladý sb ratel
Zajímavosti ze starých asopis – p ipravil p. Frömer.
3. Jihlava 2006
Výstava se bude konat v prostorách hotelu Gustav Mahler od 3. do 11.6.2006. Celostátní kolo filatelistické
olympiády se bude konat od 9. do 11.6.2006. Je t eba vyjasnit financování výstavy.
4. FO 2006/2007
P edb žn se uvažuje o uspo ádání finále FO 2006/2007 v Mladé Boleslavi, kde by m la prob hnout i
výstava mladých filatelist . Jako téma FO bylo navrženo „ lov k a automobil“.
5. Výstava ESPA A 06 – Malaga
P ihlášky odeslány
Seznam exponát :
Pavel Soukup: Letectví
Tomáš Jírava: Cenné nálepky APOST eské pošty
6. Výstava Dresden
P ihlášky odeslány.
Seznam exponát :

David Skleni ka: Poštovní schránky
Tomáš Jírava: Dopisnice R 1993 – 2005
Tomáš Pavelka: Historie motorismu
Antonín Mojsl: Velká Británie 1814 - 1901

-77. Historie KM
P. Špatný shromaž uje materiál, poda ilo se získat n které podklady z archivu S F (seznamy OOZ atd.)
P ipravit lánek do asopis – p. Töpfer.
Zápisy ze sch zí KM S F – p. Töpfer.
8. WWW stránky KM S F
Využít stránky S F pro prezentaci KM.
9. Exponet
Navrhnout exponáty mladých filatelist pro vystavení na Exponet.
10. U itelské noviny
P ipravit lánky do U itelských novin – p. Špatný, Töpfer.
Termín sch zky – p. Fömer.
P íští sch ze výkonného výboru KM S F se uskute ní ve st edu 3. kv tna 2006 v 14.30 hod. ve st edisku S F,
Hole kova 10, Praha 5.
Zapsal: dr. Töpfer

EVROPSKÝ PROJEKT PRO MLÁDEŽNICKÉ SBÍRKY A SB RATELE
(EUROPEAN PROJECT FOR YOUTH COLLECTIONS & COLLECTORS - E. P. Y. C. C.)
1.

Základní myšlenka

Cílem je dát mladým sb ratel m a sbírkám p íležitost zú astnit se v jiné zemi výstavy na národní úrovni – úrove 1 – a
sout žit také s mládeží zem organizátora d íve než p jdou na mezinárodní výstavu. Tímto zp sobem se mohou nau it spoustu
v cí o mládežnických sbírkách a innosti mládeže v Evrop .
Každá zem nominuje zástupce zodpov dného za tento projekt.
2.

Místo a datum

Tento návrh je založen na jedné národní všeobecné výstav každý rok. V dalším stádiu snad budeme mít p íležitost
uspo ádat výstavy dvakrát ro n , v závislosti na spolupráci evropských federací.
Datum záleží na organizující federaci. Výstava se bude konat b hem víkendu, v sobotu a v ned li. Montáž exponát bude
provedena v pátek a demontáž v ned li ve er, takže jury bude moci odjet v pond lí ráno.
Každá evropská federace má právo p edložit svou kandidaturu na organizaci této akce.
3.

Po et ú astník

Každá lenská federace FEPA má právo se zú astnit, pokud není limitován po et exponát . Protože v tšina mládežnických
exponát má 2 až 4 rámy, p edpokládá se rozsah 100 až 150 rám . ( ekn me mezi 50 a 60 exponáty.) Doporu ují se rámy se
16 listy. V závislosti na federaci m žete použít také rámy o 12 listech. Po et rám , které budou k dispozici pro tuto výstavu,
bude ur en organizující federací.
Výstavy se mohou zú astnit pouze exponáty na národní úrovni. Exponát, který se již zú astnil mezinárodní výstavy a
získal velkou st íbrnou nebo vyšší medaili, je vylou en.

Po et rám
Národní sout žní výstava

T ída A
min
2

T ída A
max
3

T ída B
min
3

T ída B
max
5

T ída C
min
3

T ída C
Max
5

4.

Výstavní poplatky

Nebudou žádné ú astnické poplatky.
5.

Jury

Jury bude složena z národních len jury organizující federace a dopln na dalšími leny jury ú astnických evropských len .
Organiza ní výbor spole n s FEPA koordinátorem pro mládež bude nominovat jury.
Aby mohli jednat tímto zp sobem, národní jurymani dostanou p íležitost spolupracovat se svými kolegy z r zných zemí a
získat také mnoho zkušeností. Hodnocení je v sobotu a seminá by m l být naplánován na ned li.
6.

Doprava exponát

lenové jury nebo zodpov dní zástupci federací mohou p ivézt exponáty s sebou. Exponáty by mohly být také poslány poštou
nebo jako zásilka (cargo) organiza nímu výboru. Každý exponát musí být pojišt n na vlastní náklady. Vystavovatel musí
prokázat toto pojišt ní.
7.

Náklady

Náklady na dopravu a hotel zástupc uhradí ú astnické federace. Organiza ní výbor bude zodpov dný za ob d a ve e i b hem
výstavy v sobotu a v ned li. Pokud budou chtít platit všechny náklady jury (dopravu, hotel atd.), mohu tak u init, ale není to
povinnost.
8.

FEPA seminá pro mládež

Tento seminá bude pro každého lena jury, národního nebo mezinárodního, ze všech zú astn ných zemí. Federace, které se
nezú astní této speciální výstavy, se také mohou zú astnit tohoto seminá e.
Všechny náklady jdou na ú et ú astnické federace. (Doprava, hotel atd.) Ob d b hem seminá e je na náklady organizující
federace.
E. van Vaeck
FEPA Vice-President

P O Z V Á N K A
OKM svolává vedoucí na prohlídku výstavy Mladá Jihlava 2006. V této souvislosti
uspo ádáme krátké neformální setkání vedoucích se leny OKM a zástupci výstavy. Akce
se uskute ní v sobotu 10. ervna 2006 v prostorách výstavy hotelu Gustav Mahler
v Jihlav . Zde bude u vstupu informace, kde a kdy mohou vedoucí KMF obdržet jízdné a
setkat se s vedením OKM.
P edpokládáme, že této nabídky využijí celé KMF, které se na výstavu stejn chystají.
Pokud ji na asují do tohoto termínu budou moci využít i naší p ítomnosti.
Využijte této p íležitosti a navštivte výstavu mladých filatelist M l a d á J i h l a v a 2006
Na setkání se t ší:
Martin T ma
P edseda OV výstavy Mladá Jihlava

RNDr. Zden k Oká
P edseda OKM Jižní Moravy

