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Vážení a milí filatelističtí přátelé, mladí filatelisté
Ve dnech 5. – 15. srpna 1923 se v Brně konala „První mezinárodní výstava poštovních
známek v republice Československé“. Výstava se konala v tehdejším Domě umělců
(dnes Dům umění na Malinovského náměstí). Záštitu nad výstavou převzal prezident T.
G. Masaryk.
Jako připomínku 100 letého výročí této výstavy se rozhodli brněnští filatelisté uspořádat
Celostátní výstavu mladých filatelistů s mezinárodní účastí MLADÉ BRNO 2023. Je
koncipována jako soutěžní výstava dle výstavního řádu SČF jako dvoustupňová a bude
zde možno soutěžit jak na výstavě prvního stupně, tak na výstavě druhého stupně. Cílem
je umožnit mladým filatelistům vystavit své exponáty, získat vyšší kvalifikaci a srovnat
úrovně svých sbírek se sbírkami mladých filatelistů z okolních zemí. Předpokládáme
(dle předběžných konzultací) účast mladých vystavovatelů z ČR, SR, Maďarska,
Rakouska a Polska. Výstava je tedy otevřená i prvovystavovatelům.
Výstava se bude konat v Křížové chodbě Nové radnice v Brně, vstup plánujeme
z průjezdu Nové radnice na Dominikánském náměstí 1. Výstava bude otevřena od úterý
2. 5. 2023 do pondělí 8. 5. 2023 pro veřejnost denně od 9:00 hodin do 17:00 hodin.
Slavnostní zahájení pro zvané hosty bude 1. 5. 2023.
Výstavu organizačně zabezpečuje KF 06 – 22 Alfonse Muchy v Brně prostřednictvím
organizačního výboru. Veškeré potřebné informace naleznete ve výstavních propozicích
uveřejněných dále.
K výstavě budou vydány pamětní listy a další filatelistické materiály. V bezprostřední
blízkosti výstavy - v OC „Velký Špalíček“ - se nachází pobočka České pošty a
v nejbližších ulicích dále najdete i tři prodejny filatelistických obchodníků. V přilehlých
prostorách výstavy se budou konat i další doprovodné akce. K výstavě se úzce váže i
oslava 100 let od založení Klubu filatelistů KF 06-22 Alfonse Muchy v Brně. Je nutno
připomenout, že klub je nositelem tradic KF 06 - 08 a KF 06 – 101, které v posledních
desetiletích fúzovaly s našim klubem. Například KF 06 – 08 je klubem, který uspořádal
v roce 1923 zmíněnou první filatelistickou mezinárodní výstavu BRNO 1923.
Neméně zajímavá bude i připomínka 400 let od prvního písemného dokladu o poště
v Brně, kdy se v historických análech připomíná brněnský poštovní správce Valentin
Sartor. Na panelech si zde budete moci projít celou historií tohoto nejstaršího
brněnského poštovního úřadu od roku 1623 až po současnost. Tímto způsobem se
přihlásíme k tradičním aktivitám poštovního provozu. Počítáme s prezentací nových
českých známek.
Součástí této komplexní filatelistické akce bude i 51. národní kolo filatelistické
olympiády mládeže, které se uskuteční ve dnech 5. a 6. května 2023.
V neposlední řadě mi dovolte Vás pozvat přímo do města Brna, které dokáže nabídnout
zájemcům mnoho pamětihodností i nově objevených a zpřístupněných historických

objektů (např. brněnské podzemí či kostnice u kostela sv, Jakuba, která je druhou
největší ve střední Evropě).
Jménem organizačního výboru Vás srdečně zvu k návštěvě Brna i naší výstavy MLADÉ
BRNO 2023.

RNDr. Zdeněk Okáč
předseda organizačního výboru

VÝSTAVNÍ PROPOZICE
Celostátní výstava mladých filatelistů s mezinárodní účastí
MLADÉ BRNO 2023
1.

Název a cíle výstavy

Celostátní výstava mladých filatelistů s mezinárodní účastí MLADÉ BRNO 2023
je filatelistická soutěžní výstava mladých filatelistů z České republiky a pozvaných
evropských států. Koná se jako připomínka k stoletému výročí 1. mezinárodní výstavy
poštovních známek konané na území samostatného Československa - BRNO 1923.
Cílem je umožnit mladým filatelistů vystavit své exponáty, získat vyšší kvalifikaci a
srovnat úrovně svých sbírek se sbírkami mladých filatelistů z okolních zemí. Výstava
je koncipována dvoustupňově a bude zde možno soutěžit jak na výstavě prvního
stupně, tak na výstavě druhého stupně i jako prvovystavovatel.
2.

Pořadatel výstavy

Pořadatelem Celostátní výstavy mladých filatelistů s mezinárodní účastí MLADÉ
BRNO 2023 (dále jen MLADÉ BRNO 2023) je klub filatelistů KF 06 – 22 Alfonse
Muchy v Brně (dále jen KF A. Muchy). Výstavu po dobu její přípravy a konání
zastupuje Organizační výbor výstavy (dále jen OV), který má definitivní rozhodovací
pravomoc.
3.

Spoluorganizátor a spolupracovníci

Spoluorganizátorem je Svaz českých filatelistů, z.s. (dále jen SČF) .
Spolupracujícími organizacemi jsou Magistrát města Brna, městská část Brno – střed,
Česká pošta a další organizace.
4.

Místo a datum konání

Výstava se koná v Křížové chodbě Nové radnice v Brně, vstup je z Nové radnice na
Dominikánském náměstí č. 1. Výstava se koná od úterý 2. 5. 2023 do pondělí 8. 5.
2023. Výstava bude pro veřejnost otevřena denně od 9:00 hodin do 17:00 hodin.
Slavnostní zahájení pro zvané hosty bude 1. 5. 2023.

5.

Organizační zásady

Soutěžní Výstava BRNO 2023 se řídí těmito Výstavními propozicemi, výstavním
řádem SČF a při hodnocení vystavených soutěžních exponátů se řídí Zásadami pro
hodnocení soutěžních exponátů SČF.
6.

Výstavní třídy

A. Nesoutěžní třída
V nesoutěžní třídě jsou exponáty pozvané OV, které nemohou být vystaveny
v soutěžní třídě.
B. Soutěžní třída
Obsahuje exponáty výstavní třídy mládeže a je rozdělena na výstavu 1. stupně (B1) a
výstavu 2. stupně (B2), které jsou hodnoceny samostatně.
7.

Podmínky účasti

Účast vystavovatelů je možná na základě podaných přihlášek, které jsou v příloze
tohoto výstavního řádu. Přihlášky musí být zaslány OV do 31. ledna 2023.
Vystavovatel bude v průběhu měsíce února informován o přijetí exponátu a vyzván
k jeho doručení OV.
Na výstavu 1. stupně musí být splněna kvalifikace a to získaná velká stříbrná medaile,
ne starší 3 let.
Na výstavu 2. stupně se kvalifikace nepožaduje.
Rozsah exponátů určuje věk vystavovatele takto:
Skupina
Z
A
B
C

Věk
do 12 let
13 – 15 let
16 – 18 let
19 – 21 let

Počet listů
16 nebo 32
32 nebo 48
48 nebo 64
64 nebo 80

Prvovystavovatelé ve skupině Z a A mohou mít poloviční množství listů, než je
předepsáno minimálním rozsahem.
8.

Výstavní poplatky

Na této výstavě nejsou od mládeže vyžadovány žádné výstavní poplatky.

9.

Výstavní plochy

Výstavní rámy jsou velikosti 91 x 111 cm a mají kapacitu 16 albových listů formátu
26,5 x 29,5 cm. Uspořádané ve 4 řadách a po 4 listech. Albové listy každého exponátu
musí být vzadu nahoře očíslovány a vloženy do průhledných ochranných obalů. Pokud
bude mít exponát albové listy jiných rozměrů, může být vystaven s tím, že v přihlášce
bude uvedeno množství a velikost odlišně velkých listů.

10. Výstavní odměny
Vystavené exponáty posuzuje výstavní jury složená z akreditovaných jurymanů pro
mládežnickou filatelii. Hodnocení provede dle výstavního řádu SČF a Zásadami pro
hodnocení soutěžních exponátů SČF. Vystavovatelé budou oceněni podle získaného
bodového ohodnocení dle uvedených dokumentů. Vyhodnocení a předání ocenění
budou předány v předem určeném termínu palmáre.
11. Manipulace s exponáty
Přijaté exponáty musí být poštou nebo osobně dodány OV výstavy do 31. 3. 2023.
Poštou na adresu:
RNDr. Zdeněk Okáč
Celostátní výstava mladých filatelistů MLADÉ BRNO 2023
Dudíkova 11
621 00 Brno
Osobně: na sekretariát výstavy Orlí 30, každou středu od 10:00 hod do 15:00
hod.
Po skončení výstavy budou exponáty, po předchozí domluvě s vystavovateli,
připraveny k osobnímu odběru dne 8. 5. 2023 přímo ve výstavních prostorách.
Neodebrané exponáty budou poštovně odeslány do 20. 5. 2023. Vystavovatelům se
doporučuje pojistit své exponáty po dobu poštovní přepravy. Po přijetí exponátu od
přepravní společnosti a po dobu výstavy ručí za bezpečnostní opatření OV. Přepravní
obal na exponát si zabezpečí vystavovatel sám.
12. Dodatečná ustanovení
OV výstavy, SČF, magistrát města Brna, městská část Brno – střed, Česká pošta,
členové jury členové OV a jejich spolupracovníci neodpovídají za škody, ztráty a další
újmy na exponátech či majetku. Pokud by takovýto případ nastal, bude řešen dle

platných zákonů ČR. OV si vyhrazuje právo provést případně změny v tomto
výstavním řádu.
13. Adresa OV a členové OV
ČLENOVÉ OV:
Předseda a vedoucí filatelistického odboru
Místopředseda
a zástupce ČP
Vedoucí propagačního odboru
Vedoucí výstavního odboru
Vedoucí technického odboru
Vedoucí společenského odboru
Hlavní pořadatel
Právník výstavy
Členové

Revizor

RNDr. Zdeněk Okáč
Ing. Martin Blecha
Ing. Jaroslav Punčochář
Ing. Zdeněk Nevosád, CSc.
Jiří Dostál
Ing. Milan Ošmera
Ing. Oldřich Pecháček
JUDr. Boleslav Pospíšil
Helena Hanáčková
Ak.arch Tomáš Kotas
Ing. Jan Petrás
Ing. Bohdan Zicha
Ivo Rotter

Korespondenční adresa:
RNDr. Zdeněk Okáč
Celostátní výstava mladých filatelistů MLADÉ BRNO 2023
Dudíkova 11
621 00 Brno
Sídlo sekretariátu:
Klub filatelistů KF 06 – 22 Alfonse Muchy
Orlí 30, tel +420 722 405 095
602 00 Brno
e-mail:
web:

kfam@seznam.cz
www.filabrno.net/MB2023.htm

Dear philatelic friends, young philatelists
Between 5-15 August 1923, the "First International Exhibition of Postage Stamps in the
Czechoslovak Republic" was held in Brno. The exhibition took place in the former
House of Artists (today the House of Arts in Malinovského square). President T. G.
Masaryk took over the patronage of the exhibition.
To commemorate the 100-year anniversary of the exhibition, Brno philatelists have
decided to organize MLADÉ BRNO (YOUNG BRNO) 2023, a National Exhibition of
Young Philatelists with International Participation. It is designed to be a two-level
competitive exhibition according to the SČF exhibition rules, making it possible to
compete both at the first-level and at the second-level exhibition. The aim is to enable
young philatelists to display their exhibits, gain higher qualifications and compare the
levels of their collections with those of young philatelists from neighbouring countries.
Based on preliminary consultation, the participation of young exhibitors from the Czech
Republic, Slovak Republic, Hungary, Austria and Poland is expected. The exhibition is
also open to first-time exhibitors.
The exhibition will be held in the Cross-shaped Corridor of the New Town Hall in Brno,
with the entrance from the New Town Hall. The exhibition will be open to the public
from 2-8 May 2023, daily from 9:00 a.m. to 5:00 p.m. The opening ceremony for invited
guests will be held on 1 May 2023.
The exhibition is organized by the organizing committee of the Philatelic Club 06-22 of
Alfons Mucha in Brno. All the necessary information can be found in the exhibition
rules below.
Commemorative sheets and other philatelic materials will be issued for the exhibition.
In the "Velký Špalíček" shopping centre, i.e., in the immediate vicinity of the exhibition
venue, there is a branch of the Czech Post, and in the adjacent streets three stores of
philatelic dealers can be found. Other accompanying events will also take place in the
premises of the exhibition. Closely related to the exhibition will be the celebration of
the 100th anniversary of the foundation of the Philatelist Club 06-22 of Alfons Mucha in
Brno. It must be remembered that the club also continues the traditions of Philatelic
Clubs 06-08 and 06-101, which merged with our club in recent decades. For example,
Philatelic Club 06-08 organized the above mentioned first international philatelic
exhibition BRNO 1923 in 1923.
Another interesting event will be the commemoration of 400-year-old first written
record about the existence of post office in Brno, in which Valentin Sartor, Brno’s post
administrator, is remembered in the historical annals. The panels will enable the visitors
to go through the entire history of this oldest post office in Brno from 1623 to the present
day. In this way, we mark traditional activities of postal service. In addition, new Czech
stamps are expected to be presented.

This wide-ranging philatelic event will also host the 51st National Round of the Youth
Philatelic Olympiad, which will take place on May 5 and 6, 2023.
Finally, let me invite you also to the city of Brno, which offers tourists numerous sights
and newly discovered and accessible historical objects (e.g., the Brno underground or
the Ossuary at the Church of St. James, which is the second largest in Central Europe).
On behalf of the organizing committee, I cordially invite you to visit Brno and our
exhibition MLADÉ BRNO 2023.

RNDr. Zdeněk Okáč
Chairman of the Organizing Committee

Entrance to the exhibition premises

EXHIBITION REGULATIONS
National Exhibition of Young Philatelists with International Participation
MLADÉ BRNO 2023
1. Name and objectives of the exhibition
The National Exhibition of Young Philatelists with International Participation MLADÉ
BRNO 2023 is a philatelic competition exhibition of young philatelists from the Czech
Republic and invited European countries. It is held to commemorate the centenary of
the 1st international exhibition of postage stamps held on the territory of independent
Czechoslovakia - BRNO 1923.
The aim is to enable young philatelists to display their exhibits, gain higher
qualifications and compare the levels of their collections with the collections of young
philatelists from neighbouring countries. The exhibition is going to have two levels,
enabling exhibitors to compete both at the first level exhibition and at the second level
exhibition as a first-time exhibitor.
2. Exhibition organizer
The organizer of the National Exhibition of Young Philatelists with International
Participation MLADÉ BRNO 2023 (hereinafter referred to as MLADÉ BRNO 2023) is
the Philatelic Club 06-22 of Alfons Mucha in Brno (hereinafter referred to as Club of
A. Mucha). The exhibition is represented by the Exhibition’s Organizing Committee
(hereinafter referred to as OC), which has the final decision-making authority.
3. Co-organizer and collaborators
The co-organizer is the Association of Czech Philatelists, z.s. (hereinafter only SČF).
Collaborating organizations are the Brno City Council, the Brno-Centre district, Czech
Post and other organizations.
4. Venue and date of the event
The exhibition will be held in the Cross-shaped Corridor of the New Town Hall in Brno,
with the entrance from the New Town Hall. The exhibition will be open to the public
daily from Tuesday, 2 May to Monday, 8 May 2023, from 9:00 a.m. to 5:00 p.m. The
opening ceremony for invited guests will be held on 1 May 2023.

5. Organizational principles
The BRNO 2023 Exhibition is governed by these Exhibition Rules, the SČF Exhibition
Rules, and the evaluation of the competitive exhibits is governed by the Principles of
the Evaluation of SČF Competitive Exhibits.
6. Exhibition classes
A. Non-Competitive Class
The non-competitive class will present exhibits invited by the Organizing Committee,
which cannot be exhibited in the competitive class.
B. Competitive class
It will show exhibits of the youth class and is divided into a 1st level exhibition (B1)
and a 2nd level exhibition (B2), which are evaluated separately.
7. Conditions of participation
Exhibitors may apply for participation by submitting applications, which can be found
in the annex to these exhibition regulations. Applications must be sent to the
Organizing Committee by January 31, 2023. Exhibitors will be informed about the
acceptance of their exhibit during February and invited to deliver it to the Organizing
Committee.
For the 1st level exhibition, the qualification requirements must be met, i.e., a large
silver medal won at a 2nd level exhibition, not older than 3 years.
No qualification is required for the 2nd level exhibition.
The range of exhibits is determined by the age of the exhibitor as follows:
Group

Age

Number of sheets

Z
under 12
16 or 32
A
aged 13 - 15
32 or 48
B
aged 16 - 18
48 or 64
C
aged 19 - 21
64 or 80
First-time exhibitors in Groups Z and A may present half the number of sheets required
by the minimum extent rule.
8. Exhibition Fees
Young exhibitors are not required to pay any fees at this exhibition.

9. Exhibition frames
The exhibition frames are 91 x 111 cm in size and have a capacity of 16 album sheets
of 26.5 x 29.5 cm format, Arranged in 4 rows per 4 sheets each. The album sheets of
each exhibit must be numbered at the back top and placed in transparent protective
covers. If the exhibit album sheets are of different sizes, it can be exhibited as long as
the number and size of differently-sized sheets are indicated in the application.
10. Exhibition awards
Exhibits are judged by an exhibition jury, made up of accredited jurors for youth
philately. The evaluation will be carried out in accordance with the SČF exhibition
regulations and the Rules for evaluating SČF competition exhibits. Exhibitors will be
awarded based on the number of points obtained. The exhibition will be evaluated and
medals and diplomas will be awarded at the predetermined date of the Palmares – see
the program in the exhibition catalogue.
11. Handling of exhibits
All the exhibits must be delivered by mail or in person to the exhibition's
Organizing Committee by March 31, 2023.
By mail to the address:
RNDr. Zdeněk Okáč
Celostátní výstava mladých filatelistů MLADÉ BRNO 2023
Dudíkova 11
621 00 Brno
Czech Republic
In person: exhibition secretariat, Orlí 30, Brno, every Wednesday from 10:00 a.m.
to 3:00 p.m.
After the exhibition has ended, the exhibits will be ready for personal collection on May
8, 2023 in the exhibition premises, after prior agreement with the exhibitors. Unclaimed
exhibits will be sent by post by 20 May 2023. Exhibitors are advised to insure their
exhibits for the duration of postal transportation. After receiving the exhibit from the
transport company and during the exhibition, the Organizing Committee is responsible
for the safety measures. Exhibitors shall provide transport packaging for their exhibits
themselves.

12. Additional Provisions
Organizing Committee of the exhibition, SČF, the Municipality of the city of Brno, the
city district of Brno-centre, Czech Post, members of the jury, members of the Organizing
Committee and their collaborators are not responsible for damage, losses and other harm
done to exhibits or property. Should such a case occur, it will be dealt with according to
the applicable laws of the Czech Republic. The organizing Committee reserves the right
to make any changes to these exhibition regulations.
13. The address and members of the Organizing Committee
MEMBERS OF THE ORGANIZING COMMITTEE:
Chairman and Head of the Philatelic Section
Vice-chairman and Czech Post Representative
Head of the Marketing Section
Head of the Exhibition Section
Head of the Technical Section
Head of the Social Section
Main organizer
Exhibition’s lawyer
Members

Auditor

RNDr. Zdeněk Okáč
Ing. Martin Blecha
Ing. Jaroslav Punčochář
Ing. Zdeněk Nevosád, CSc.
Jiří Dostál
Ing. Milan Ošmera
Ing. Oldřich Pecháček
JUDr. Boleslav Pospíšil
Helena Hanáčková
Ak.arch Tomáš Kotas
Ing. Jan Petrás
Ing. Bohdan Zicha
Ivo Rotter

ADDRESS :
RNDr. Zdeněk Okáč
Celostátní výstava mladých filatelistů MLADÉ BRNO 2023
Dudíkova 11
621 00 Brno
Czech Republic
SECRETARIAT:
Klub filatelistů KF 06-22 Alfonse Muchy
Orlí 30, tel +420 722 405 095
602 00 Brno
e-mail: kfam@seznam.cz
Czech Republic
website: www.filabrno.net/MB2023.htm

- Městská část Brno – střed, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
- Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Dominikánské nám.1, 601 67 Brno
- Česká pošta, s.p., region Jižní Morava, Orlí 655/30, 663 00 Brno
- Svaz českých filatelistů, z. s., Opletalova 1337/29, 110 00 Praha 1
- Klub filatelistů Alfonse Muchy, Orlí 655/30, 663 00 Brno
- Filatelie KLIM Brno, Česká 170/19, 602 00 Brno
- Starožitnosti-Filatelie Baru, Dominikánská ulice 2, 602 00 Brno
- Filatelie HOBBY, Sukova 5, 602 00 Brno
- Pegas - hotel, pivovar, pivnice, s.r.o., Jakubská 120/4, Brno, 602 00
- Trade FIDES, a.s., Dornych 57, 617 00 Brno

