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P O Z V Á N K A 

Na národní kolo jubilejního 40. ro čníku filatelistické olympiády 
8.června v Brn ě 

 
Vážení vedoucí KMF z celé České republiky 
 
Oblastní komise mládeže jižní Moravy uspořádá po třech letech opět národní kolo 
filatelistické olympiády. Završuje se již 40. ročník této mládežnické filatelistické soutěže. Je 
s podivem jak ten čas ubíhá. Vzpomínám si na první ročník této soutěže (konaného v roce 
1970), kterého jsem se tehdy na pražském hradě – v Domě československých dětí osobně 
zúčastnil. Samozřejmě jako soutěžící. Tehdy stáli v čele organizátorů legendy 
mládežnické filatelie (Dr.Švarc, Dr. Štěpánková, pan Buček, pan Tesařík a další, na které 
si teď nevzpomenu)  Nás z Brna tehdy doprovázel vedoucí mého KMF pan Svatopluk 
Žampach.  
Filatelistická olympiáda se postupně stávala prubířským kamenem mladých filatelistů 
z celé republiky. Její organizace postupně nabývala na mohutnosti. Soutěž probíhala jako 
tříkolové klání. První a základní kolo organizovali samotní vedoucí KMF ve svých 
kroužcích. Důležitá byla oblastní (dříve krajská) kola. Vzpomínám na rok 1986, kdy na 
jihomoravském kole bylo 124 mladých filatelistů z více jak třiceti kroužků mladých 
filatelistů. Pokud mě paměť neklame běhalo kolem tohoto kola více než dvacet 
organizátorů.   
Ale vraťme se do reality. Letošní jubilejní ročník obešlou všechny oblastní komise mládeže 
tak, že mohou vyslat v každé kategorii do soutěže dva soutěžící. Průběh národního kola je 
uveden dále.  
Přílohou tohoto KURÝRA je i přihláška do národního kola FO, které odešlete na  adresu 
vedoucího oblastní komise mládeže uvedenou v tiráži tohoto čísla. Soutěž, ubytování i 
stravování bude v jednom objektu Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví 
Brno, Čichnova 23, 624 00 Brno - Komín. Účastníci olympiády v roce 2010 si jistě tato 



místa pamatují. Konalo se tam národní kolo FO. V místním poštovním úřadě, který je 
nedaleko, bude k dispozici příležitostná  cenná nálepka APOST. Poštovní úřad bude 
otevřen v pátek i v  průběhu sobotního dopoledne asi do 11 hodin. Přesné informace 
obdrží účastníci při prezenci. Pro delegace, které přijedou ze vzdálenějších částí republiky 
a budou mít domluvené přenocování bude možnost si prohlédnout část brněnského 
podzemí případně kapucínskou kryptu. Níže uvádím rámcový program průběhu konání 
finále 40. ročníku FO.  
 
Program: 

 
7.6.2013 pátek 
- v průběhu odpoledne a večera dojezdy delegací, které budou v Brně přespávat, 
- od 14:00 hod bude otevřeno přijímací středisko v místě konání FO, 
- od 15:00 odjezd přítomných na exkurzi brněnským podzemím,  
- od 19:00 hod je zajištěna teplá večeře v místě ubytování, 
 
8.6.2013 sobota 
- 8.00 hod snídaně, pro ty co přenocovali, v místě konání FO, 
- do 9.30 hod registrace dalších účastníků, kteří přijedou ráno do Brna, 
- 9.30 hod zahájení FO pro všechny soutěžící, 
- 12.30 hod ukončení soutěže a společný oběd v místě konání, 
- 13.30 hod vyhlášení výsledků FO 
- 14.00 hod ukončení FO – odjezd delegací. 

 
Na setkání se těší 
        RNDr.Zdeněk Okáč 
       Vedoucí oblastní KM SČF jižní Moravy  

 
Organiza ční pokyny:  
  
I. Místo konání FO: 
 
Střední škola informatiky, poštovnictví a finan čnictví Brno 
Čichnova 982 / 23 
624 00 Brno - Komín 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Doprava: 

 
Tramvají č. 1 od hlavního nádraží směr Pisárky a Bystrc. Zastávka „Vozovna Komín“ což je asi 11. 
zastávka od nádraží. Lístky na veřejnou hromadnou dopravu v Brně lze zakoupit v automatech na 
mince na tramvajových zastávkách u nádraží.  
Cena : pro dospělého    60 min = 25,- K č     
 pro mládež do  15  let   60 min = 12,- K č    



Pokud přijedete do Brna autobusem na autobusové nádraží Zvonařka, musíte nejprve přejet (přejít 
pěšky - 500m) k hlavnímu vlakovému nádraží. 200m od autobusového nádraží jedou tramvaje č. 12 
směr hlavní nádraží (2. zastávka). 
Mapa je o list dál na samostatné stránce.  
 
III. Ubytování: 
 
Pokud budou delegace požadovat ubytování, je zajištěno v objektu soutěže. Je potřeba, jej ale 
dopředu na přiložené návratce objednat. Prosíme vedoucí OKM, aby dopředu (třeba telefonicky) tuto 
skutečnost avizovali. Potřebujeme závazně stanovit počet ubytovaných osob.  
 
IV. Sout ěžící: 
 
Každý soutěžící – člen KMF si přinese s sebou platný průkaz člena KMF s vylepenou známkou SČF na 
rok 2013. 
Soutěžící si přinesou s sebou psací a rýsovací potřeby, známkový materiál pro tvorbu miniexponátu. 
Pokud bude z některé oblasti v jedné kategorii více soutěžících budou do národního kola započítány 
výsledky nejlepšího soutěžícího z oblasti v dané kategorii. 
 
V. Obsah sout ěže: 
 
Letošní 40. ročník FO se pořádá na téma „OD VELKÉ MORAVY K ČESKÉ REPUBLICE “. Soutěžící si 
připraví tvorbu miniexponátu na toto téma v rozsahu podle své kategorie. Rozsahy miniexponátů 
v jednotlivých kategoriích jsou uvedeny dále v tabulce.  V další tabulce jsou uvedeny počty listů, které 
musí soutěžící v jednotlivých kategoriích vytvořit. 
 
V další části bude probíhat písemný test z obecných znalostí filatelie. 
Na celou soutěž počítáme asi s třemi hodinami.  
 
VI. Zařazení sout ěžících do jednotlivých kategorií podle data narozen í:  
 

    Kategorie Z A B C 

Rok FO   Datum narození 
2013 2.1.02 a později 2.1.99-1.1.02 2.1.97-1.1.99 2.1.94-1.1.97 
 
VII. Rozsah sout ěžního miniexponátu podle kategorií: 
 

Kategorie 
Počet listů - 
kolo v KMF  

Počet listů - 
obl. a nár. kolo 

Z 1 1 
A 2 2 
B 2 3 
C 3 3 

 
VIII. Hodnocená kritéria miniexponátu – podle kateg orií: 
 

Kategorie Úprava Zpracování Téma 
Z 7 7 6 
A 6 8 6 
B 5 9 6 
C 4 10 6 

 
 



IX. Kontaktní spojení:   
 
V případě potřeby kontaktujte uvedené odpovědné funkcionáře 
 
RNDr. Zdeněk Okáč: mob: 736 276 392, e-mail: okacz@email.cz  
Ing. Jaroslav Punčochář: mob: 731 700 165  e-mail: jpuncochar@fides.cz  
Jan Herman: mob: 608 662 779, e-mail: janherman@upcmail.cz  
Případné doplňující informace zveřejníme i na internetu:  www.filabrno.net  
 
 
 
Příležitostná cenná nálepka APOST k filatelistické ol ympiád ě 

 
Ve spolupráci s ČP připravujeme příležitostnou APOST nálepku. 
Bude používána na poště 624 00 Brno 24, Hlavní 247/64 minimálně 
v pátek 7.6. a v sobotu 8.6. (Pošta bude výjimečně otevřena i v 
sobotu cca 8.00 - 11.00 hod.) 
 
 

 
Soutěž aktivity KMF jižní Moravy za rok 2012 
 
I přesto, že patříme k nejaktívnějším regionům, vidíme na tabulce soutěže aktivity za rok 2012, 
že počet KMF, které vyvíjejí činnost, trvale klesá.   
 
 

 
                              KMF 

Počet  
členů 

Organizač. 
záležitosti 

Filatel. 
činnost 

Výstavní 
činnost 

Body 
celkem 

Pořadí 

56 – 02  Zlín     6       70  1250   1240   2560     1 
56 – 08  Adamov u Brna     2       70     -      -     70     5 
56 – 20  Bystřice/Pernštejnem     3       70    80     10    160     3 
56 – 23  Kroměříž     3       70    80      -    150     4 
56 – 83  Znojmo     5       70  1980    140   2190     2 
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FILATELISTICKÉ OLYMPIÁDY 
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    40. ROČNÍK  



 
 
Plánek Brna – červen ě vyznačeny důležité body pro FO, zelen ě trasa tramvaje č. 1 (od nádr. ČD do 
Komína) 
SŠ Čichnova je zde ještě pod původním označením SOU. 

 
 

Brno 24 



 
SOUTĚŽ MEZI OBLASTNÍMI KOMISEMI MLÁDEŽE S ČF ZA ROK 2012 
 
      Praha St řČ    JZ Č Sev Č   V Č      JM   SM        
--------------------------------------------------- ------------------  
Celostátní kolo FO: 
kat „Z“  -    -    55        -      45       78,5   40,5   
 kat „A“  -    -    76        -       -        -     25 
 kat.“B“  -    -    57        -      57       72       - 
 kat „C“  -       -               -      64,5     9 2       - 
--------------------------------------------------- ------------------ 
FO celkem        -       -    188        -     166, 5    242,5    65,5 
--------------------------------------------------- ------------------ 
Výstavy  
 Z  -150        (1)150   (1)150   
VPZ–135              (1)135                    
 PZ -120                    (1)120   
 VS -105         (1)105      
 S  – 90          (1) 90             
 PS – 75        
 B  - 45       
 Ú  - 15      
Mezinár   +20           
--------------------------------------------------- ------------------- 
Výstavy 
Celkem           -       -      195      135      150      270     - 
--------------------------------------------------- ------------------- 
OOZ 2. St                     
    1. st                 
--------------------------------------------------- ------------------- 
Celkem bod ů      -  -   383      135      316,5    515,5    65,5    
--------------------------------------------------- ------------------- 
Pořadí oblastí    -       -      2.       4.       3.      1.       5. 
--------------------------------------------------- ------------------- 
Uveřej ňuji tabulku s výsledky jak je zpracovala KMS ČF. Op ět jsem se 
přesv ědčil, že i když není zde zapo čtena ú čast Pavlíny Ondrejkové na 
mezinárodních výstavách tentokrát vedení komise nem ohlo ud ělat nic, než 
přiznat, že jsme první. D ěkuji všem, kte ří se na tom podíleli.   
 
 
Podle materiálu KM S ČF p řepsal Z.Oká č 

       
 
 
 

Brněnské podzemí: 
 
 Brno má rozsáhlé, ale ne spojité podzemní prostory. Projekt jejich zpřístupnění se 
uskutečnil nedávno, a to v několika  etapách. 
 V první etapě byl 26. 11. 2010 otevřen Mincmistrovský sklep na Dominikánském 
náměstí. 
V druhé etapě byly  v dubnu 2011 zpřístupněny prostory Labyrintu pod Zelným trhem. 
Třetí etapa byla zakončena v červnu roku 2012, kdy byl představen jeden z nejzajímavějších 
objevů z poslední doby – nález padesáti tisíc lidských ostatků v kostnici pod kostelem sv. 
Jakuba. 
 Zatím poslední etapa je spjata s moderní historií a je jí prohlídková trasa v páteřních 
kolektorech pod středem Brna. Jejich budování do značné míry ovlivnilo průzkum historického 
podzemí. 
 Svébytnou ukázkou brněnského podzemí je po desítky let přístupná kapucínská hrobka. 



 

Mincmistrovský sklep 

 Mincmistrovský sklep či „Sklepení domu mincmistrů“ je označení historických sklepních 
prostorů, objevených při 
průzkumu brněnského 
podzemí v roce 1999. V 
roce 2007 byl sklep, 
který stával patrně pod 
domem mincmistra 
Bruna a později 
Mikuláše od Věže, 
zpřístupněn veřejnosti a 
o tři roky později k 
němu byly připojeny 
rekonstruované sklepy 
Nové radnice. 
 Vznikl tak velmi 
cenný sklepní komplex 
vybavený roku 2010 
expozicemi a 
instalacemi a v rámci 

projektu "Zpřístupnění brněnského podzemí" se otevřel veřejnosti. Expozice připomíná dnes 
již téměř zapomenuté řemeslo ražby mincí v Brně a na Moravě.  
Zároveň je připomínkou historického vývoje této městské lokality, a to od středověku do 
 současnosti. Je zde představen vývoj Rybného trhu (forum piscium), dnešního 
Dominikánského náměstí, i existence a zánik původně gotické Královské kaple, která stála 
ještě začátkem 20. století ve spodní části Dominikánského náměstí. 
 

Zelný trh 

 Zelný trh patří k 
nejstarším dochovaným 
náměstím v Brně. Poprvé je 
zmiňován počátkem 13. 
století, kdy nesl název Horní 
trh. Dnešní název pochází z 
15. století. Odjakživa byl 
rušným místem, které žilo 
každodenním 
obchodováním. 
 Zdejší sklepy vznikaly 
pod jednotlivými domy od 
středověku po novověk - 
nejvíce jich bylo 
vybudováno v době baroka. 
Sloužily zejména k 
uchovávání potravin, zrání 
piva a vína v sudech i jako 
úkryt v době válek. 
Především však byly zázemím trhoveckého života Zelného trhu, který zde přetrvává už více 
než 700  let. 



 Původně nebyly sklepy vzájemně propojeny. O řadě z nich jsme stovky let nevěděli, 
byly objeveny až během novodobých výzkumů brněnského podzemí. Aby mohlo město tuto 
ojedinělou architektonickou památku zpřístupnit, bylo nutno je staticky zajistit a zachránit tak 
před zničením. V roce 2009 pak prošly sklepy komplexní stavební úpravou, která 
umožnila jejich novodobé využití. Tehdy byly spojeny do jednoho celku. Vznikla tak unikátní 
soustava historických sklepení a chodeb, která dostala název Labyrint pod Zelným trhem. 
 Labyrint pod Zelným trhem tvoří dva samostatné celky. Část určená pro společensko-
kulturní využití je situována ve spodní úrovni náměstí směrem k divadlu Reduta.  
 V turistické části labyrintu si návštěvník může udělat představu, jak byly sklepy 
využívány v dobách svého vzniku. Dozví se například, jak se uchovávaly potraviny v dobách, 
kdy sklepy nahrazovaly 
lednice: na dubových roštech 
jsou umístěny sudy s pivem 
a vínem, a potraviny v 
různých nádobách a pytlích. 
Seznámí se i s vývojem 
osvětlovadel používaných v 
podzemí od prvních 
pochodní přes louče a 
loučníky až po lojové či 
parafínové svíčky a 
petrolejové lampy. Expozici 
doplňují předměty denní 
potřeby nalezené během 
archeologických průzkumů 
Zelného trhu. 
 Součástí prohlídky je 
alchymistická laboratoř 
připomínající slavné lékaře, 
lékárníky a fyzikusy, kteří v Brně působili a proslavili město po celé Evropě. Na místní 
vinařskou tradici upozorňuje starý vinný sklep a historická krčma. O stinných stránkách života 
v dávných dobách vyprávějí repliky městského pranýře a klece bláznů, které v 17. století 
stávaly na tržišti. Na závěr se v trestnici dozvíme, co čekalo nepoctivé řemeslníky, kupce a 
obchodníky. 
 

Kostnice u sv. Jakuba 

 V pátek 22. června 2012 se 
veřejnosti otevřela Kostnice u sv. 
Jakuba a zájemci tak mají možnost 
spatřit na vlastní oči unikátní prostory, 
které byly objeveny při průzkumu 
podzemí v roce 2001. 
  
 Z antropologických rozborů 
vyplývá, že jsou zde pochovány oběti 
středověkých morových a cholerových 
ran, válečných událostí z doby 
třicetileté války a švédského obléhání. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kapucínská hrobka  

 Pohřební místnost bratří kapucínů umístěná v jeho suterénu. Vznikla v polovině 17. 
století a její autorství je připisováno staviteli Mořici Grimmovi. Hrobka vznikla pravděpodobně 
úpravou sklepních prostor domů, které stály na místě kláštera. O tom svědčí nestejná výška 
podlah a stropů v jednotlivých částech krypty. 

 Vhodná geologická 
skladba půdy v podnoží kostela 
a neobyčejně důmyslný systém 
vzduchových průduchů umožnily 
totiž mumifikovat přirozenou 
cestou těla nebožtíků, která od 
postavení kostela s klášterem 
byla v těchto podzemních 
prostorách uchovávána. Po 
způsobu ostatních klášterů 
pohřbívali i kapucíni své mrtvé 
do krypt, většinou vybudovaných 
přímo pod hlavní lodí kostela. 
Zemřelí příslušníci řádu a také 
jeho světští příznivci zde 
nalézali svůj poslední 

odpočinek. U brněnských kapucínů však navíc se staly mrtvoly díky svému prostředí mumiemi 
a většinou se tak zachovaly dodnes. Pochovaní v hrobce představují všechny tehdejší 
společenské vrstvy od postavení klášterního areálu až do roku 1787, kdy vešlo v platnost 
nařízení císaře Josefa II. o zákazu pohřbívání uvnitř měst . V této době byla hrobka uzavřena 
a většina jejích větracích otvorů zazděna.   



 Původní pohřební místnost byla pod hlavní lodí kostela a vstup do ní zprostředkovávalo 
úzké schodiště. Sloužila především pro řádové příslušníky, kterých zde bylo podle záznamů 
pochováno přes 150, zachováno je však jen 24 mrtvol kapucínů.  
(foto: Z. Okáč a www.ticbrno.cz, texty: tamtéž a www.kudyznudy.cz)  

 
 

15. vánoční setkání finalist ů fil. olympiád KMF 56-83 F.H. Znojmo. 
 
26.12.2012 se uskutečnilo, tradičně, v salonku hotelu U Divadla. Po zprávě ved. KMF, co vše 
se událo v právě končícím roce 2012 se rozproudila 3-hodinová živá diskuse. 
Snad jen několik zajímavostí. Nejmladšímu finalistovi je 11 let. nejstaršímu 37. Je jich celkem 
24, chlapců a dívek – dnes již v hodně případech mužů a žen. 

 
Jirka Dvořák, čestný člen našeho KMF. Nejúspěšnější finalista (10x), z toho 7x místo první. A 
také úspěšný vystavovatel. Loni slavil třicáté narozeniny, taky se loni oženil a v témže roce se 
stal otcem chlapečka (také Jiří). V lonském roce vystavoval (již jako člen KF 06-24 Znojmo) 
v německé Mohuči na mezinárodní výstavě fil. literatury IPHLA 2012 v elektronické části 
webové stránky našeho KMF, které vede již od svých mládežnických let. Je vidět, že je dělá 
dobře. Vyválčil na této výstavě za ně bronzovou medaili. Ostatně každý může posoudit sám. 
Jeho exp. je na adrese: www.kmf.znojmo.net 
Také jsme vzpomínali na našeho nejúspěšnějšího vystavovatele Jakuba Macouna. Určitě si 
mnozí z vás vzpomenou na jeho úspěšný exp. Cenné nálepky APOST České pošty, který 
vystavoval i na světových výstavách ve Španělsku, Belgii,dokonce i v zámoří, v Singapuru. 
Zúčastnit se setkání nemohl, poněvadž je momentálně na bojové misi v Afghánistánu. Poslal 
nám, přes net, vánoční pozdrav. Já mu, samozřejmě, za nás za všechny popřál s tím, aby se 
v pořádku vrátil! A také jsem mu přeposlal ze setkání fotky. Všichni se těšíme, jak nám o 
letošním setkání bude povídat své zážitky. 
Nakonec jsme se s přáním nového roku v dobré náladě rozešli…a za rok nashledanou. 
Ved. KMF 56-83 F.H. Znojmo Stanislav Dušek 

 



 

 



 



 


