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Stopatnáctý a poslední JIHOMORAVSKÝ KURÝR MLÁDEŽE  
 
Vážení a milí vedoucí kroužk ů mladých filatelist ů 
 
Všechno začíná a všechno končí. Dostáváte do rukou po delší odmlce poslední „náš KURÝR“. 
Rokem 2016 z rozhodnutí komise mládeže Svazu českých filatelistů (dále jen KM SČF) končí 
struktura současné mládežnické filatelie. Od roku 2017 dál bude pracovat zcela jiná (zásadně 
zmenšená) KM SČF jako jediný řídící orgán KMF.  
A protože tento KURÝR je poslední, který vydává oblastní komise mládeže jižní Moravy, chci 
zde uvést všechny materiály, které jsme ještě zde nezveřejnili. Jedná se o výsledky loňského 
a letošního národního kola FO, které se konalo v Praze v prostorách Reifaisen banky na 
Žižkově. Dále zde uveřejňujeme informace a metodickou pomůcku pro téma letošního ročníku 
FO.  
V lednu letošního roku (23.1.2016 – na mé jmeniny) proběhlo plénum KM SČF. Ze zasedání 
pléna je nejdůležitější informace pro vedoucí KMF, že nadále bude řídit činnost KMF přímo 
vedení KM SČF. Toto vedení bylo ustanoveno jako malý tříčlenný metodický orgán. Předseda 
komise zůstává RNDr. ZdeněkTöpfer, Tajemníkem komise je nadále Mgr. Václav Špatný a 
metodikem byl zvolen xxx Pelíšek. Z dalšího jednání vyplynulo, že tato tříčlenná komise bude 
přímo řídit KMF v celé ČR. Odevzdal jsem (na přání vedení komise) seznam dosud funkčních 
(?) KMF naší oblastní komise mládeže. Ten uvádím na jiném místě tohoto KURÝRA.   
Za 45. let, ve kterých KURÝR nepravidelně vycházel se na jeho zrodu a distribuci podílelo 
mnoho jihomoravských filatelistů. Předně musíme uvést jména těch, kteří mládežnickou filatelii 
v jihomoravské oblasti vedli. Ještě před vznikem Svazu československých filatelistů (1965) byli 
vedoucí mládeže jihomoravské oblasti soustředěni kolem Svatopluka Žampacha „jakéhosi 
kmotra filatelistické mládeže“. Vím to dobře, protože jsem v té chvíli již do kroužku, který „měl 
v oku“ chodíval. Jeho vedoucí byl tehdy Jan Fukač v Brně– Králově Poli, kde jsem to měl 
nejblíže. Spolu s ním jsme (a členy dalších kroužků – pana Bohdana Horkého, Svatopluka 
Žampacha, pana Wernera a dalších…) byli členy Kurýrní služby při výstavě BRNO 1966. 



Avšakpo roce 1965, kdy vznikl Svaz československých filatelistů, vznikla i krajská komise 
mládeže SČSF. Jejím prvním předsedou byl jmenován PaedDr. Josef Šolc z Hodonína. 
Tajemníkem komise mládeže byl MUDr. Bohuslav Svoboda (Brno) a metodikem Josef 
Postava (Otrokovice). Je teď na místě uvést postupně všechny vedoucí krajské (poté oblastní) 
komise mládeže SČSF (poté SČF) a jejich tajemníky popř. další, kteří se na KURÝROVI 
podepsali. 
 
Předsedové a tajemníci jihomoravské krajské (poté oblastní) komise mládeže: 
 
Předsedové KKM (OKM)                        Tajemníci : 
PaedDr. Josef Šolc       (1971-1978)          MUDr. Bohuslav Svoboda, Ing. Lad. Klusáček, CSc. 
Ing. Ladislav Klusáček, CSc.(1979-1984)   RNDr. Zdeněk Okáč  
RNDr. Zdeněk Okáč    (1984-1990)   Vojtěch Náplava, Elreda Štěrbová 
Jindřich Brancovský      (1990-1994)   Elreda Štěrbová   
RNDr. Zdeněk Okáč    (1994-2016)   Elreda Štěrbová 
 
Na vydávání KURÝRA (výkonný redaktor) se postupně střídali: 
PaedDr. Josef Šolc 
Ing. Břetislav Janík 
MUDr. Stanislav Pospíchal 
Vojtěch Náplava 
RNDr. Zdeněk Okáč 
Petr Štika 
Ing. Jaroslav Punčochář 
 
Já osobně jsem měl to „štěstí“, že jsem byl při tom (od roku 1971), kdy byl KURÝR vydáván a 
mnoho čísel jsem se více či méně zasloužil. Tato doba utekla jako voda. Ale jak jsem na 
začátku uvedl všechno, co začalo, musí i skončit. Uzavírám tedy metodický zpravodaj 
jihomoravské krajské (oblastní) komise mládeže Svazu československých (poté českých) 
filatelistů.  
Děkuji z tohoto místa především všem vedoucím, kteří KURÝRA tvořili a zároveň se podíleli 
na výchově mladých filatelistů. Dále děkuji všem nejmenovaným, kteří se na tvorbě našeho 
KURÝRA jakkoliv podíleli. Na příklad to byli metodici komise pánové Josef Postava 
z Otrokovic a František Dvořáček z Brna. Poděkování patří i všem členům komise mládeže, 
která se po mnoha let scházela v Brně a organizovala mládežnickou filatelii v kraji. A z těch 
nejlepších vedoucích připomeňme Zdeňka Tomaňu z Tišnova, Josefa Postavu z Otrokovic, 
Stanislava Duška ze Znojma, Josefa Kopřivu ze Zlína, Zdeňka Mikulu z Brna, Ing. Eduarda 
Klečku a poté Martina Tůmy z Jihlavy, Ing. Karla Švehly z Adamova, Josefa Sobotku z Brna, 
Antonína Ráčila z Bystřice nad Pernštejnem, Františka Housara a pana Kožinu z Třebíče, 
Karla Šotta z Brna a dalších mnoho desítek vedoucích, kteří dobrovolně pracovali pro rozkvět 
mládežnické filatelie na jihu Moravy.  
Nechť je tento „plátek“ vzorem toho s jakým zápalem a zdarma jsme KURÝRA lepili a 
distribuovali.  
 
Všem, kterým se dostane do rukou toto číslo, přeji pohodové zakončení roku 2016 a mnoho 
radosti a štěstí v roce 2017. Věřím, že se při některých dalších akcích spolu setkáme. 
 
 
               
          RNDr. Zdeněk Okáč 
          Bývalý předseda OKM JM 

 



 

NÁRODNÍ KOLO 42. ROČNÍKU FILATELISTICKÉ OLYMPIÁDY 

P R A H A  6.6.2015 
      

Kategorie Z 
     

Jméno a p říjmení OBLAST  Filat. 
test 

exponát 
celkem 

Body 
sou čet POŘADÍ 

Ráb Michal JM 31 38 69 1. 

Vaňková Adéla 
VČ 22,5 32 54,5 2. 

Blažek Jan 
PH 11,5 36 47,5 3. 

Konečný Petr SM 8 25 33 4. 

Hegerová Natálie 
VČ 4 22 26 5. 

Hačundová Justina SM 1 19 20 6. 

Kategorie A 
     

Jméno a p říjmení OBLAST  Filat. 
test 

exponát 
celkem 

Body 
sou čet POŘADÍ 

Sedláková Michaela 
JM 29 48 77 1. 

Zábojník Vojtěch 
JM 20 53 73 2. 

Hátriková Martina 
PH 16,5 41 57,5 3. 

Hátrik Adam 
PH 11,5 43 54,5 4 

Farský Lukáš 
VČ 13 31 44 5 

Banková Dominika 
VČ 14 28 42 6 

Lukša Radek SM 5,5 32 37,5 7 

Lukšová Markéta SM 0 31 31 8 
 
 
 
 

     



Kategorie B  

Jméno a p říjmení OBLAST  Filat. 
test 

exponát 
celkem 

Body 
sou čet POŘADÍ 

Vacyk Valerij 
PH 13,5 40 53,5 1. 

Kategorie B 
     

Jméno a p říjmení OBLAST  Filat. 
test 

exponát 
celkem 

Body 
sou čet POŘADÍ 

Štefka Ladislav JM 32 44 76 1. 
 
 

NÁRODNÍ KOLO 43. ROČNÍKU FILATELISTICKÉ OLYMPIÁDY  
P R A H A  11.6.2016 

Kategorie Z 
     

Jméno a p říjmení OBLAST  Filat. 
test 

exponát 
celkem 

Body 
sou čet POŘADÍ 

Blažek Jan 
PH 24,5 48 72,5 1. 

Smolík Mikuláš PH 24 44 68 2. 

Hegerová Natálie 
VČ 26,5 30 56,5 3. 

Konečný Petr SM 18,5 30 48,5 4. 

Kategorie A 
     

Jméno a p říjmení OBLAST  Filat. 
test 

exponát 
celkem 

Body 
sou čet POŘADÍ 

Sedláková Michaela 
JM 33 41 74 1. 

Ráb Michal 
JM 24 49 73 2. 

Liška Florian 
JZČ 20,5 28 48,5 3. 

Vaňková Adéla 
VČ 12 34 46 4 

Kategorie B 
     

Jméno a p říjmení OBLAST  Filat. 
test 

exponát 
celkem 

Body 
sou čet POŘADÍ 

Liška Vojtěch 
JZČ 

22 
39 61 1. 

Banková Dominika VČ 13 36 49 2. 

 
     Kategorie C 
     

Jméno a p říjmení OBLAST  Filat. 
test 

exponát 
celkem 

Body 
sou čet POŘADÍ 

Blum Matěj SM 3,5 32 35,5 1. 



Jubilant František Dvo řáček 
 
2.11. t.r. oslavil neuvěřitelné životní jubileum dlouholetý člen komise mládeže a metodik pan František 
Dvořáček 90. let. Pro většinu z nás (dnes už musíme říci nemládežníků) je jeho postava spojená právě 
s jihomoravskou mládežnickou filatelií. Ať už ve funkci tvůrce soutěžních otázek na filatelistickou 
olympiádu, jurymana na mládežnických výstavách, asistenta tajemníka a jurymana na výstavě Brno 
2000, popřípadě v roli zástupce oblastní komise v komisi celostátní. Řadu z nás František svým 
laskavým a milým příkladem vedl i v dospělosti. 
Vzhledem k věku se v posledních letech na filatelistických akcích aktivně neúčastnil, ale stále má 
přehled a obdivuhodně mladistvou mysl.  
Za svou dlouholetou činnost ve filatelii obdržel František Dvořáček již dříve vysoká svazová ocenění. 
K jeho jubileu mu mateřských klub – Klub filatelistů A. Muchy v Brně - udělil diplom na Čestné 
členství. Ten si oslavenec osobně převzal na výborové schůzi dne 14.12.2016. 

 

             
 
Z činnosti bývalé Oblastní komise mládeže Jižní Morava  - fotost řípky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Společné foto 2006 
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Oblastní kolo 
FO 2009 
 

 
 



 
 

 Celostátní kolo FO 2010 

 



 
 
Aktiv 2011

 



 
 

Oblastní kolo FO 2011 
 

 



 

 
 
 
Celostátní kolo FO 2013 
 

 
 
 



Malé ohlédnutí, jak to všechno za čalo  
 
Můj dlouholetý přítel Zdeněk Okáč mě před časem vyzval, zda bych 
nezavzpomínal na vznik a počátky našeho „Jihomoravského kurýra 
mládeže“. Dobrá, řekl jsem si, vždyť všechno má svůj začátek a konec, své 
„vejde“ a „odejde“, jak charakterizuje velký Shakespeare postavy na 
divadelní scéně. Tak musíme brát i život našeho „Jihomoravského kurýra 
mládeže“, jehož číslo 1.  jsem napsal na psacím stroji Consul na speciální 
modré blány, trpělivě rozmnožil na lihovém přístroji a rozeslal vedoucím filatelistických kroužků 
v lednu roku 1971. Tuto proceduru jsem potom prováděl ještě mnohokrát. 
V té době počínalo být ctí každého Klubu filatelistů mít i svůj Kroužek mladých filatelistů. Už 
jako vojín dvouleté základní služby u hodonínského útvaru silničního vojska jsem navázal 
kontakt s místním filatelistickým klubem. A když jsem potom, ještě jako voják, zvítězil v jeho 
vědomostní soutěži při Oblastní výstavě poštovních známek HODONÍN 1965 a porazil místní 
favority, byl mi kroužek svěřen do trvalého vedení. Vybudovali jsme pětatřicetičlenný KMF 56-
10 „Velká Morava“, který jsem vedl přes šestnáct let. Scházeli jsme se v Domě pionýrů a 
mládeže, poté v Domě dětí a opět v Domě pionýrů – jak se měnila politická situace a 
„přemalovávaly se firmy“. To však pro KMF nic zásadního neznamenalo, neboť na podpoře od 
hodonínského klubu i Domu dětí, což bylo mimoškolní zařízení, se nic neměnilo. Peníze byly 
na všechno – na činnost kroužku, na zájezdy na četné výstavy v rámci kraje, na družební akce 
s kroužkem v sousední Břeclavi, atd. Samozřejmostí bylo, že funkce vedoucího byla čestná, 
tedy bezplatná. Schůzky se konaly každý týden. 
Záhy po založení SČF  (v roce 1965) jsem byl pověřen i funkcí předsedy Krajské komise 
mládeže SČF Jihomoravského kraje. Počet kroužků utěšeně vzrůstal, a když jich v kraji bylo 
už skoro padesát, počala se jevit potřeba nějakého jednotícího informačního pomocníka. Bez 
spojení není velení. Bylo evidentní, že je třeba dodávat informace i těm vedoucím, kteří se 
některých porad a seminářů při výstavách nemohli zúčastnit. A tehdy jsem přišel s nápadem 
na KURÝR, který by všechny potřebné informace spolehlivě přinášel a uchovával. Psal se 
leden 1971, když jsem na červenou blánu, která byla v té době vzácností, pečlivě namaloval 
kompletní hlavičku zpravodaje a tiráž. Slovo KURÝR jsem sestavil z písmen obkreslených 
z Rudého práva, které bylo v té době dominantní celostátní tiskovinou. Moji další nástupci pak 
tuto hlavičku podrželi i v době, kdy z praktických důvodů změnili dosavadní formát tiskoviny. Ti 
už měli těch kroužků v kraji přes stovku. 
„Jihomoravský kurýr mládeže“ plnil průběžně úkoly, pro které jsem ho vytvořil. S velkou úctou 
smekám před těmi jihomoravskými filatelistickými funkcionáři, kteří se mu po řadu let obětavě 
a nezištně věnovali. Tito příznivci dětské a mládežnické filatelie se zasloužili o to, že se dožil 
tak úctyhodného věku a počtu výtisků. 

PaedDr. Josef Šolc, člen P-SČF, Hodonín  
 
 
 


