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Vážení vedoucí KMF  
 
Uplynulo dosti času od momentu, kdy jsem Vás takto oslovil. Čas utíká 
více než bychom si p řáli. Filatelistické mládeže ubývá a nás už je 
opravdu málo. Zdálo by se, že k po čtu KMF v oblasti nemá smyslu 
vydávat n ějakou tišt ěnou zprávu. Historie však říká, že je dobré 
uchovávat si v ěci i na papírovém sd ělení. Z tohoto d ůvodu Vám milí 
vedoucí KMF píši toto sd ělení.  
Musím p řiznat, že mládežnické filatelii dnes pšenka nekvete . Je to 
jasné, vedoucích nep řibývá a KMF je do p ěti prst ů na jedné ruce... 
Přesto si myslím, že a č je jiná doba, než ta kdy jsme my vstupovali do 
filatelie, je d ůležité ukázat mladým, že sb ěratelství známek je n ěco 
krásného a nenahraditelného. Mladí se mohou, tak ja ko my, známkami 
poučit v mnoha oblastech života. Myslím si, že je nutné  stále vydávat 
sílu na udržení mládežnické filatelie v chodu. Musí m se tak ohradit 
vůči mnoha slov ům i nejvyšších funkcioná řů S ČF, že mládežnická 
filatelie nemá smyslu.  
Ale dosti lamentací. Dnes Vám p řinášíme pozvánku na celostátní setkání 
(a klání) mezi mladými filatelisty. Celostátní kolo Filatelistické 
olympiády prob ěhne 8.a 9. června v České Skalici.  Informace o setkání 
jsou uve řejn ěny dále. Oblastní komise mládeže se rozhodla, vzhle dem 
k náklad ů a dalším komplikací zrušit oblastní kolo filatelis tické 
olympiády. KMF tedy pošlou své zástupce p římo na národní kolo FO.  
Prozatím mám informaci o ú časti od kroužk ů ve Znojm ě, Jihlav ě a Zlín ě. 
Prosím tedy vedoucí, kte ří mají mládežníky, kte ří by se mohli ješt ě 
účastnit FO v uvedeném termínu, aby m ě obratem sd ělili jména a další 
náležitosti pro zaregistrování sout ěžících. Tiskopis pro toto hlášení 
je v p říloze dále. Prosím odeslat do 24.5. na moji adresu.   Do 25.5. 
budu muset vyplnit a odeslat návratku na národní ko lo filatelistické 



olympiády. abychom v ěděli kolik ú častník ů z oblasti budeme mít a koho 
přihlásit na celostátní kolo. 
V dalším Vám chci p řipomenout jednu z výstav, která nás v letošním 
roce. Je to výstava Lidice, která prob ěhne v zá ří tohoto roku. Bližší 
viz letá ček na jiném míst ě KURÝRA.  
Na další stránce naleznete aktuáln ější odkaz na klubovou výstavku KF 
Alfonse Muchy v Brn ě. Zde bude k dispozici razítko a R nálepka. 
Představeny budou ukázky ze sbírek člen ů klubu. 
            
 

RNDr.Zden ěk Oká č 
 
 
 
 
 
SOUTĚŽ MEZI OBLASTNÍMI KOMISEMI MLÁDEŽE S ČF ZA ROK 2011 
 
      Praha St řČ    JZ Č Sev Č   V Č      JM   SM        
--------------------------------------------------- ------------------  
Celostátní kolo FO: 

kat „Z“  -    -    64,5      -      53,5     81   3 5   
 kat „A“  -    -    75        -      80,5     84     52 
 kat.“B“  -    -    61        -      64       87       - 
 kat „C“  -       -     83,5      -      64       8 2       - 
--------------------------------------------------- ------------------ 
FO celkem        -       -    284        -     262      334      87 
--------------------------------------------------- ------------------ 
Výstavy  
 Z  -150            (1)150   

VPZ–135                            (1)135           
 PZ -120                (2)240   (1)120   
 VS -105                      (1)105   (1)105         
 S  – 90              (1) 90            (1) 90  
 PS – 75      (1) 75    
 B  - 45     (2) 90            (1) 45    
 Ú  - 15      
Mezinár   +20    (2) 40   (1) 20   (1) 20   (2) 40    
--------------------------------------------------- ------------------- 
Výstavy 
Celkem                           205      110      410      640  
--------------------------------------------------- ------------------- 
OOZ 2. St                     
    1. st                 
--------------------------------------------------- ------------------- 
Celkem bod ů       289      110      674      974              
--------------------------------------------------- ------------------- 
Pořadí oblastí     -      -        3.      4.        2.      1.    
--------------------------------------------------- ------------------- 
Protože jsem Vám doposud nep řeložil výsledky mezikrajového klání 
komisí mládeže uve řej ňuji tabulku s výsledky jak je zpracovala KMS ČF. 
Když jsem v minulých obdobích plakal nad tím, že so ut ěž byla pro nás 
tím, či oním zp ůsobem deklasující, tentokrát vedení komise nemohlo 
udělat nic, než p řiznat, že jsme první. D ěkuji všem, kte ří se na tom 
podíleli.   

Podle materiálu KM SČF přepsal Z.Okáč 
       



V dalším Vám p ředkládám originální zpravodaj organizátor ů FO z České 
Skalice 
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ORGANIZA ČNÍ VÝBOR CELOSTÁTNÍHO FINÁLE 

39. ROČNÍKU FILATELISTICKÉ OLYMPIÁDY MLÁDEŽE 
8. A 9. 6.2012  V ČESKÉ SKALICI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Č E S K Á    S K A L I C E 
 

Malebné město Česká Skalice leží na březích meandrující řeky Úpy, při mezinárodní 
silnici, spojující Prahu s Vratislaví. Již od počátku dějin vděčí osada, lépe řečeno dvě 
osady, za svůj rozvoj staré obchodní stezce, která procházela tímto krajem. Česká Skalice, 
tvořena dvěma samostatnými obcemi, Velkou Skalicí a Malou Skalicí, se dostala do 
popředí zájmu za husitských válek. Roku 1424 porazil Jan Žižka z Trocnova v bitvě u 
Skalice vojsko katolických pánů. Roku 1441 ji vyplenili Slezané a roku 1450 byla zničena 
krajskou hotovostí. Roku 1575 ji Hedvika Smiřická městská práva. Za této majitelky byly 
Velká Skalice i Malá Skalice připojeny k náchodskému panství. Po bitvě na Bílé hoře 
vlastnili město Trčkové z Lípy a po nich Oktavio Piccolimini. Skalice byla několikrát 
zničena požáry. Roku 1639 město vypálili Švédové, celá stará část města vyhořela v roce 
1696. 
 



 
    V roce 1866 došlo k nejintenzivnějším bojům v této oblasti mezi rakouskými a 
pruskými vojsky. Několik dnů před bitvou u Sadové, proběhly boje v okolí České Skalice. 
Život  ztratilo 5 600 vojáků  rakouského armádního sboru a        1 600 Prusů. Hroby jsou 
rozeseté po celém okolí, největší vojenský hřbitov se nachází poblíž obce Zlíč. Tehdejší 
smutné události si dnes připomínáme na tabulích naučné stezky, která prochází místy 
válečných střetnutí. 
    Druhá světová válka městem naštěstí přímo neprošla, jen v posledních měsících tudy 
utíkali před Rudou armádou uprchlíci z Horního i Dolního Slezska. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S T A R Á   R A D N I C E 
 

 
 

POMĚTIHODNOSTI  MĚSTA 
 

    Česká Skalice ve výjimečným městem. Dokládají to nejen nádherné památky, přírodní 
zajímavosti a bohatá historie, ale i tradiční místní textilní výroba. Devatenácté století 
přineslo světu průmyslovou revoluci a ve celé Evropě vznikaly četné továrny. V České 
Skalici se rozvíjel textilní průmysl – první přádelna bavlny byla založena 1837. 
    Dodnes se ve městě dochovala textilní výroba a navíc jedinečná exposice věnovaná 
vývoji textilnictví, zvláště textilního tisku. Toto Muzeum textilu je jediným českým 
muzeem specializovaným na historii textilní výroby v Čechách i v zahraničí. 
 
 
 
 



 

 
    Další rozsáhlá exposice je 
umístněna v areálu skalických 
muzeí. Je vystavěn na zbytcích 
původní středověké tvrze Malá 
Skalice, která se tyčila na 
skalnatém návrší nad brodem a 
měla úkolem střežit křižovatku 
kladské a úpské stezky.  
    Na prostranství před areálem 
se nachází socha sv. Jana 
Nepomuckého. Součástí 
historického komplexu je i kostel nanebevzetí Panny Marie. Původní gotická kaple dnešní 
barokní podobu získala v roce 1725. Uvnitř kostela stojí za pozornost cínová křtitelnice 
z 15. století a bohatě zdobený hlavní oltář. Vchod do kostela hlídají sochy sv. Floriána a 
sv. Donáta. Přímo u kostela stojí barokní budova malé fary 
 

TEXTILNÍ  MUZEUM 
 
        Uprostřed města stojí stará radnice, pochází z 16. století, v roce 1863 byla přestavěna 
po součastné podoby v novogotickém slohu. V roce 1931 zde vzniklo první české literární 
muzeum – Muzeum Boženy Němcové. Zde sídlilo až do roku 1962.  Dvě pamětní desky 
na radnici jsou věnovány obětem nacistické okupace, založení Muzeu Boženy Němcové a 
jeho prvnímu řediteli učiteli Janu Krtečkovi. 

 



 
 
 

FINÁLE 39. ROČNÍKU FILATELISTICKÉ OLYMPIÁDY 
 

Organizuje :          Východočeská komise mládeže za pomocí klubu a kroužku  
 mladých filatelistů v České Skalici 
Termím : v pátek 8.6. od 12 hod., v sobotu 9.6. do 14 hod. 
Místo konání : zařízení Svazu zahrádkářů v České Skalici 
Stravování : snídaně a oběd tamtéž 
Ubytování : včetně večeře v kempu u přehrady Rozkoš 
 

Finále se bude konat podle „Směrnic pro pořádání filatelistické 
olympiády“ schválené plenární schůzí KM SČF v roce 2011. 

 
Výjimka z bodu 2 těchto směrnic povoluje účast dvou 

soutěžících oblasti v každé kategorii. 
 

Povinnosti OKM :                      nahlásit do 25. května seznam účestníků s uvedením adresy a  
 data narození (u vedoucích s odresou e-mail), pravděpodobný                 
 čas příjezdu do České Skalice. 
Kontaktní adresy : Miloslav Kalabza, Na Okrouhlíku 944, 530 03 Pardubice, 
 Tel. 737 447 537, e-mail kalabza..st@seznam.cz  
 Petr Smutný, Nerudova 742, 552 03 Česká Skalice 
 Tel. 608 544 532, e-mail petrsmutny.knihar@seznam.cz  
 

Organizační výbor vás srdečně zve do Skalice a těší se na spolupráci. 

 



DEMOKRACIE  
39. ročník filatelistické olympiády pro školní rok 2011/2012 

 
Život každého člověka je časově omezen okamžiky narození a smrti. Ta doba je 

u někoho kratší, u jiného delší, ale každý člověk se snaží, aby jeho život byl co 
nejpříjemnější a aby měl co nejméně těžkostí. Na to, jak člověk život prožije, působí vedle 
jeho vlastní aktivity také okolí – kde a s kým žije a v jaké společnosti. 

Člověk se chce na způsobu svého života aktivně podílet. Chce mít vliv na řízení 
společnosti. Jednou z forem, jak se člověk může podílet na dění kolem sebe, je 
demokracie. Tento pojem pochází ze starého Řecku a znamená, že na moci ve státě se 
podílejí všichni lidé (např Athény a přímá demokracie). Ostatně slovo demokracie pochází 
z řeckých slov démos – lid a krató – vládnout. 

Každý z vás se určitě setkal se slovem demokracie a může se zamyslet nad tím, co 
všechno může znamenat. 
 

Návrhy témat: 
 

1. Demokracie a její uplatňování 
Demokracie jako způsob řízení společnosti se vyvíjela v průběhu historie lidstva. Její 
chápání se v podstatě nelišilo, ale mělo různé projevy. Od podřízení menšiny většině až po 



uznání svobody a rovnosti občanů ve společnosti. Dokladů najdeme v jednotlivých 
společenských formacích dostatek. Zamysleme se nad tím, jak byla uplatňována moc 
v prvobytně pospolné společnosti, v období otrokářství, feudalismu, kapitalismu či 
socialismu. Byla to vždy demokracie? A jak byla demokracie potlačována v období válek 
a okupací? Proč docházelo k revolucím, povstáním a převratům?  
 

2. Demokracie a vzdělání 
Jedním ze základních principů demokracie je možnost získat vzdělání. Pro většinu 

z nás to je dnes samozřejmost, ale v různých částech světa a v průběhu vývoje lidské 
společnosti tomu tak vždy nebylo a není. O dostupnosti vzdělání může rozhodovat 
společenské postavení, pohlaví, jazyk, peníze atd.  

U nás je dostatek příležitostí, jak doložit možnosti přístupu mladých lidí ke vzdělání. 
Díky Karlu IV. máme jednu z nejstarších univerzit v Evropě, dostatečně známé je 
působení učitele národů J. A. Komenského nebo zavedení povinné školní docházky Marií 
Terezií.  
 

3. Demokracie a přístup lidí k informacím (od historie k současnosti) 
Každý člověk potřebuje k životu dostatek kvalitních a včasných informací. To není 

dáno pouhou zvědavostí, ale nutností pro vytvoření správné představy o okolním světě. 
Celý proces předávání informací ovlivňuje řada vlivů. Informace se předávaly nejprve 
pouze ústně a tedy se značným zpožděním a občas i zkreslením, později přibyly psané a 
tištěné informace. Dnes jsou dostupné informační služby v nejrůznějších podobách. Vždy 
je však důležité, aby informace byly pravdivé. Od dob nejstarších vydavatelů novin 
(Kramerius) a novinářů (K. H. Borovský) až po dnešek bojuje lidstvo s cenzurou. Vždy 
byly některé vybrané informace dostupné pouze pro někoho. Dnes samozřejmě ovlivňuje 
přístup k informacím technika. Nikdo si už ani nedovede představit život bez rádia, 
televize, internetu atd.  
 

4. Demokracie, osobnost člověka a kultura 
Mnoho národů se v průběhu svého vývoje setkalo s nadvládou a národnostním útlakem. 

Češi se na téměř čtyři sta let dostali do područí Habsburků, kdy nebylo možné svobodně 
používat náš jazyk, česká kultura postupně zanikala. K pozvolné obnově došlo až v období 
národního obrození. Hlavním úkolem tehdy bylo pozvednout vzdělanost a motivovat 
obyvatele českých zemí k národní uvědomělosti. Mezi naše obrozence patřili například 
J. Jungmann, J. K. Tyl, K. H. Mácha, B. Němcová, K. J. Erben, J. E. Purkyně, J. S. Presl, 
M. D. Rettigová a řada dalších. Vzniklo Národní divadlo („národ sobě“), Královská česká 
společnost nauk, Česká expedice, byly zakládány různé spolky, začaly vycházet české 
noviny, vznikala česká literatura. 
 
 

5. Uplatňování podílu člověka na demokracii 
Původním významem demokracie je vyjádření možnosti člověka účastnit se řízení 

společnosti. Původ slova demokracie je v řeckém démos – lid a krató – vládnout. 
V současné době je u nás demokracie uplatňovaná jako přímá a nepřímá (možnost volit a 



být volen) vytvořením tradičního občanského práva a dělenou 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 představitelům zvoleným v těchto volbách (T. G. Masaryk, K. Gottwald a 
další). Bylo by také určitě zajímavé doložit využívání demokracie k vlastnímu prospěchu 
zvolených zástupců (korupce, úplatkářství, rozkrádání majetku státu, firem, jednotlivců 
atd.). 
 

Vlastní zpracování tématu dává spoustu možností při využití zde uvedených 
příkladů (celkově nebo se zaměřením na vybrané téma). Bylo by dobré, kdybyste uplatnili 
své názory na realizaci demokracie v současné době v naší zemi (kladné i záporné), jak na 
vás působí dění kolem vás, jak ovlivňuje vaši rodinu ap., co se vám líbí co ne. U některých 
témat doporučujeme využít internetu. 

 

Organizace olympiády  

 Soutěžící si podle vlastního uvážení rozmyslí a připraví  miniexponát (albové listy) 
pro kroužkové, oblastní i národní kolo FO. Zároveň si opatří a přinesou vlastní 
filatelistické materiály, které potřebují k jeho vytvoření. Protože je téma velmi široké, 
bude stejně jako v minulém ročníku olympiády možno použít různorodější filatelistický 
materiál. To znamená, že soutěžící mohou využít známky všech zemí světa a v přiměřené 
míře i ostatní vhodný filatelistický materiál. Tím budou mít stejné podmínky, jako když 
tvoří velký výstavní exponát. 

  Soutěžící smějí používat písemné pomůcky pro tvorbu albových listů. Albové listy 
mohou být nahrazeny běžným kancelářským papírem formátu A4. 

 I v letošním roce bude uspřádána soutěž v tvorbě albových listů na počítači. Protože 
značná část mladých filatelistů ráda pracuje na PC, bude mít možnost vytvořit 
miniexponát v elektronické podobě na počítači. Výhodou takového exponátu je, že se 
v něm může použít i jinak absolutně nedostupný materiál, který lze získat pouze jako kopii 
originálu. Bližší informace k soutěži budou zveřejněny společně se zadáním FO. 

 Kroužková kola, oblastní kola a národní kolo FO se skládají ze dvou částí. Jsou to 
testy ze všeobecných filatelistických znalostí a znalostí tématu olympiády a tvorba 
albových listů (miniexponátu). Tématické znalosti se tedy budou prověřovat nejenom 
tvorbou miniexponátu, ale také formou testu. Obdobně, jako v dřívějších ročnících FO, 
budou do testu zařazeny otázky vztahující se k tématu olympiády, které vycházejí 
z běžných znalostí žáků základních a středních škol. Filatelistický test obsahuje 15 otázek 
ze všeobecných filatelistických znalostí a 5 otázek z  tematických znalostí a je možno za 
ně získat maximálně 40 bodů (jednotlivé otázky mohou mít podotázky, těžší otázky 
mohou být dotovány větším počtem bodů). Miniexponáty hodnotí pět jurymanů a každý 
z nich může udělit maximálně 20 bodů. Nejnižší a nejvyšší hodnocení se vždy škrtá a 
součet zbývajících tří dává celkové hodnocení. V rámci hodnocení miniexponátu je 
bodově zvlášť vyčleněno jeho tematické zpracování. Tím si soutěžící ověří, do jaké míry 
zvládl téma olympiády. Přitom na tematické zpracování miniexponátu připadne asi 



polovina z celkového počtu možných bodů. Při hodnocení miniexponátu používá jury 
zvláštních tabulek.  

Dobu vymezenou pro tvorbu miniexponátu a možnost používání písemných pomůcek pro jejich 
tvorbu si KMF a oblasti stanoví samy. Při národním kole se předpokládá asi dvě a půl hodiny. 

 

Počet albových listů pro jednotlivé věkové kategorie: 
Věková skupina   Z A B C 
------------------------------------------------------- 
Kolo v KMF    1 2 2 3 
Oblastní kolo            1 2 3 3 
Národní kolo     1 2 3 3 

 
 

Věkové kategorie soutěžících: Z          9 - 10 let 
      A        11 - 13 let 
      B        14 - 15 let 
      C        16 - 18 let 

 

Pro zařazení do věkové kategorie rozhoduje vždy věk dosažený soutěžícím 1. ledna 2012. 
Věkové kategorie platí pro FO i pro soutěž elektronických exponátů. 
 

 
 

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ ELEKTRONICKÝ  MINIEXPONÁT 
S TEMATEM  FILATELISTICKÉ OLYMPIÁDY 

 
 Komise mládeže SČF vyhlašuje na školní rok 2011/2012 pro mladé filatelisty soutěž 
o nejlepší elektronický exponát s tematikou filatelistické olympiády.  
 
 Úkolem mladých filatelistů je vytvořit miniexponát v rozsahu 1 - 3 albové listy 
podle kategorií pro národní kolo FO. Tématem je „Demokracie“. Soutěžící může použít 
pro tvorbu exponátu jakýkoliv filatelistický materiál v elektronické podobě. Možností je 
na Internetu velmi mnoho a bude záležet pouze na schopnostech tvůrce. Stejně tak je 
možné využít skenování přímo z originálů nebo z různých katalogů a časopisů. Tím může 
i mladý filatelista vytvořit exponát, který by jinak nikdy sestavit nemohl pro jeho finanční 
nedostupnost. Podmínkou je, že pro ilustraci a dokumentaci tématu musí být použit pouze 
filatelistický materiál, tak jak je v exponátech obvyklé. 
 
 Vytvořený miniexponát předá soutěžící na CD nebo odešle elektronicky 
v příslušném formátu na adresu ztopfer@volny.cz v termínu do 20.5.2012. Exponát může 
být ve formě stránek HTML nebo ve formě prezentace MS Power Point či dokumentu 
MS Word s vloženými obrázky (nejlépe ve formátu jpg). Všechny vytvořené 
miniexponáty budou nakonec vystaveny na Internetu. 



 



 

 



 

 
TISKOPIS pro přihlášení na FO ve dnech  8. a 9. června 2012-05-17 
 
KMF 56 -     Jméno a příjmení    Datum 

narození 
  Adresa  

Kategorie     

Kategorie     

Kategorie     

 
 
Vedoucí KMF: ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Odeslat na adresu: Z.Oká č, Dudíkova 11, 621 00 Brno do 24.5.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


