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První, a proto důležitý úvodník o tom, proč chceme vydávat noviny a co by mělo být jejich obsahem.
Nevíme, jak dalece je to vhodný nápad vydávat „tištěný“ občasník s honosným názvem NOVINY, ale dnešní život (a nejenom
modelářský) je především o informacích. Existuje sice spousta způsobů, jak členy KPM Znojmo informovat o dění v klubu,
avšak tento totálně starý analogový princip tištěných novin se nám stále jeví jako zajímavý. Abychom nebyli až zase tak moc
konzervativní, rozhodli jsme se noviny netisknout, ale zabalit do nového digitálního hávu. V praxi to sice znamená, že do nich
olomoucké syrečky nezabalíte a v kamnech s nimi nepodpálíte, avšak pokud si je nesmažete, dítka Vám je neodnesou do
školního sběru ještě před přečtením.
Naše vize je, že by Vás měl občasník informovat nejenom o dění v klubu, ale i zajímavostech z modelařiny a historie nebo
klidně i něčeho dalšího, co bude zajímat většinu členů klubu. Obsah tedy nebude jenom záležitostí „redakční rady“, ale Vás
všech modelářů - ostatně na toto téma je i jeden z následujících článků. A tak proč bychom se i my nemohli jednoho dne s
našimi novinami zařadit mezi periodika typu New York Herald Tribune, Financial Times nebo alespoň Blesk.
Záleží tedy jen na Vás, jestli toto číslo bude první a další budou následovat, nebo první a zároveň i poslední. Záleží jenom na
Vás, co bude obsahem případných dalších čísel. Sdělte nám prosím Váš názor na to, zda občasník vydávat a pokud ano, jaký by
měl mít obsah a co by Vás zajímalo (zašlete prosím elektronicky na adresu redakce@kpmznojmo.cz nebo zanechte v písemné
podobě v Kavárně u Františka).
Josef Handl

Konkurs na redaktory
Zatím jsme jenom dva osamocení redaktoři, což je na
ambiciózní plány těchto novin žalostně málo. Proto jsme se v
redakci, na mimořádné a náročné poradě vedení, rozhodli
rozšířit naše řady. Vypisujeme tedy konkurz na nové
redaktory. Kvalifikační předpoklady: umět číst a psát, u
redaktorů finančního zpravodajství jsou ještě požadovány
základy počtů (výhodou je znalost velké násobilky).
Náplní práce nových redaktorů bude psát články do rubrik:
stavba modelu,
vojenská historie,
recenze stavebnic,
historie modelářského hnutí na Znojemsku od prvních
stavebnic Kovozávodu po dnešek,
a do dalších rubrik, které si sám redaktor vymyslí...
Své profesní životopisy s fotografiemi nám prosím vůbec
nezasílejte, pošlete hned články na adresu
redakce@kpmznojmo.cz.
redakční rada
© Klub plastikových modelářů Znojmo, o.s.

Vznik občanského sdružení: Klub plastikových
modelářů Znojmo, o.s.
Plastikové modelářství na Znojemsku nedávno oslavilo 30 let
svého trvání, což už je i pro staromilé Angličany historie,
natožpak pro dynamicky se vyvíjející ČSSR, ČSR, ČSFR a
ČR (historie znojemského modelářství je velice zajímavé tema
a pokud se nemýlím, jíž se zpracovává).
Další etapa plastikové modelařiny ve Znojmě a širokém okolí
byla započata 18.2.2011. Tento den proběhla první oficiální
schůze nového občanského sdružení, byly přijaty stanovy,
zvolen výbor a to nejdůležitější, byli přijati noví členi.
Takže trochu oficialit a statistiky:
Klub plastikových modelářů Znojmo, o.s.
alternativní název:
datum založení:
datum registrace:
stanovy přijaty:
IČO:
počet členů:

KPM Znojmo, o.s.
18.1.2011
7.2.2011
18.2.2011
22904042
36
Josef Handl
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Byli jsme ve Vídni
Slavné vídeňské Heeresgeschichtliches Museum, známější
pod jménem Arsenal, hostilo další ročník neméně slavné
modelářské soutěže GO MODELLING.

O co byl letos menší počet
soutěžních modelů, o to byl
větší počet vystavených
modelů civilních dopravních
letadel. Co se týká naší
výpravy, tak počet členů byl
standardní (tedy tři auta),
počasí příjemné, muzeum velkolepé a jako vždy jsme přivezli
i ocenění.
Zdeněk Hanzal a Radoslav Průša si přivezli bronz, Radek
Šmikmátor a Petra Handlová získali stříbrnou medaili a
absolutním šampionem byl Tomáš Rozehnal se dvěma
prvenstvími. Gratulujeme!!!

A to bychom nebyli ani my modeláři, abychom si něco
z Vídně nepřivezli domů. Alespoň malinký suvenýrek.
Josef Handl

Po stopách Bitvy tří císařů
Když Napoleon Bonaparte vítězí 2. prosince 1805 ve slavné
bitvě u Slavkova, později známé jako Bitva tří císařů, ještě
netuší, že v nedalekých Křenovicích budou o pár století
později probíhat každoroční bitvy o prvenství v soutěži
plastikových modelů. Když jsme v loňském roce tuto soutěž
navštívili, ujal se nás kolega modelář Radko Bohdálek z
místního KPM. Pod jeho vedením jsme se nejprve posilnili
párkem s křenem, někteří i slivovicí, a vyrazili na exkurzi po
slavném bojišti.
Radko se kromě plastikového modelářství velmi seriózně
zajímá i o historii, z čehož plyne, že výklad o této bitvě byl
prostě super. Co už nebylo super, byl nedostatek času a tak
jsme se dohodli na zopakování v poněkud rozsáhlejším
provedení.
Kdo se tedy chce zúčastnit výpravy do míst, kde se střetla
vojska Alexandra I. a Františka I. s Napoleonem Bonapartem,
stačí, aby se přihlásil na adrese akce@kpmznojmo.cz.
Celodenní exkurze proběhne 1. října.
Dobré boty a dostatečnou zásobu řízků s sebou!
Josef Handl
© Klub plastikových modelářů Znojmo, o.s.

Napoleon překračuje průsmyk Svatého Bernarda, Jacques-Luis David 1801
Zdroj: www.ipariz.info
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Co nás letos ještě určitě čeká
Pátek

Sobota

Neděle

25. března
Pravidelné setkání — Cafe restaurant - Phoénix

26. března
O Štít města Jihlavy — Jihlava

1. dubna
Patlací víkend — Hájenka

2. dubna
Patlací víkend — Hájenka

3. dubna
Patlací víkend — Hájenka

16. dubna
Model show (soutěž)
Mosonmagyaróvár - Maďarsko

17. dubna
Model show (soutěž)
Mosonmagyaróvár - Maďarsko

22. dubna
Pravidelné setkání — Cafe restaurant - Phoénix
20. května
Příprava prostor na Modelbraní

21. května

Modelbraní 2011
Úklid prostor, Afterparty

17. června
Pravidelné setkání — Cafe restaurant - Phoénix

18. června
Modellbrno (soutěž) — Brno

24. června
Patlací víkend — Hájenka

25. června
Patlací víkend — Hájenka

26. června
Patlací víkend — Hájenka

22. července
Pravidelné setkání — Cafe restaurant - Phoénix
19. srpna
Pravidelné setkání — Cafe restaurant - Phoénix

27. srpna
Pilsenkit (soutěž) — Plzeň

23. září
Pravidelné setkání — Cafe restaurant - Phoénix
1. října
Po stopách Bitvy tří císařů —
Křenovice
21. října
Pravidelné setkání — Cafe restaurant - Phoénix
25. listopadu
Pravidelné setkání — Cafe restaurant - Phoénix

26. listopadu
Plastiková zima (soutěž)
Bratislava — Slovensko

16. prosince
Vánoční besídka — Caffe bar Flower
Poznámka: Pravidelná setkání se konají v Cafe restaurant - Phoénix, Bezručova 931/7, Znojmo vždy od 19.00 hodin.

Připravujeme nové webové stránky
S nově založeným občanským sdružením jsme se rozhodli také pro úpravu loga klubu do modelářštější a jasně čitelné podoby.
Zároveň došlo k tvorbě nových internetových stránek na
adrese www.kpmznojmo.cz (stránky zatím vznikají). Díky
těmto novým internetovým stránkám se nám rozšiřují
možnosti v jejich tvorbě a rozsahu. Nově budou přehledně
rozděleny jednotlivé sekce. Připravená je nová fotogalerie,
články o navštívených akcích a historii i soukromá klubová
sekce, včetně privátních a obecných e-mailových adres.
Věříme, že se Vám budou naše nové internetové stránky
líbit a budete je rádi navštěvovat.
-RVHI+DQdl
© Klub plastikových modelářů Znojmo, o.s.
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MODELLBRNO 2011 a Výtopna
Nejenom modelářstvím je člověk živ. Pokud spojíme modely,
konkrétně železniční, s jídlem, nevyjdou nám z toho žabí
stehýnka z Rosničky nebo grilovaný Velký bejček (pro
neznalé, jedná se o přezdívky lokomotiv), ale restaurační
zařízení s poetickým názvem Výtopna.

Výtopna je charakteristická tím, že nápoje ke stolům rozváží
modelová železnice, čímž je toto zařízení nám modelářům

velmi sympatické. Stačí si tedy jenom sednout do čekárny,
objednat si a čekat na vlak.

Výtopna je natolik populární, že místa v ní musí být včas
rezervována. Kdo má tedy zájem, během MODELLBRNO
2011, zajít na oběd do Výtopny, nechť se nahlásí na e-mailu
akce@kpmznojmo.cz, a to tak že brzy!
Josef Handl

Chystají se další Patlací víkendy
Patlací víkendy patří již k tradičním akcím KPM Znojmo. Pro
ty, kteří neví o co jde, se pokusím Patlací víkend definovat:
„Patlací víkend je víkendové setkání modelářů za účelem
společné stavby modelů, doplněné o vhodnou stravu a pitný
režim“, přičemž „stavba modelů“, „vhodná strava“ a „pitný
režim“, lze jakkoli libovolně zaměnit v pořadí a vždycky
z toho bude Patlací víkend.
Tyto víkendy probíhaly do současnosti v soukromých
prostorách modelářů, ale od loňského roku si můžeme
pronajmout zařízení Domu dětí a mládeže Znojmo. Jedná se o
bývalou hájenku, s rafinovaným názvem Hájenka, která se
nachází v lokalitě obce Olbramkostel (za místním kempem)
v příjemném lesním prostředí. Zařízení je komfortně
vybaveno, k dispozici je osmnáct lůžek, toalety, sprchy,
profesionální kuchyň a dostatečný prostor pro grilování. Cena
za lůžko a noc je příznivá: 140,- Kč pokud nás bude víc jak
deset, jinak 170,- Kč.

Zdeňka Hanzala. Většinou se ale účastní i další členové KPM
Znojmo, případně rodiče s dětmi. Ten druhý proběhne 24. až
26. června a je určen pouze pro členy KPM Znojmo (případně
hosty).
Pokud máte zájem se některého z Patlacích víkendů zúčastnit,
zašlete počet účastníků a jejich jména na e-mail
akce@kpmznojmo.cz.
Josef Handl

Patlací víkendy v tomto roce proběhnou ještě dva. Ten první,
bude od 1. do 3. dubna a je určen především pro dětské
frekventanty kroužku plastikových modelářů při DDM
Znojmo a jejich odborné instruktory: Františka Kloudu a

A co říct závěrem? Pokud jste se pročetli novinami až sem, znamená to, že Vás zaujaly. A
kdy vyjdou další? To záleží jen na Vás. Posílejte prosím články a až jich bude na celé číslo,
tak ho společnými silami vydáme…
Vaše články, příspěvky a dotazy zasílejte na adresu: redakce@kpmznojmo.cz
© Klub plastikových modelářů Znojmo, o.s.
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