
 

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             Věk                           Počet listů 
 Z  do 12 let  16 nebo 32 
 A   13 – 15 let  32 nebo 48 
 B  16 – 18 let  48 nebo 64 
 C  19 – 21 let  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  RNDr. Zdeněk Okáč 
Místopředseda  a zástupce ČP    Ing. Martin Blecha 
Vedoucí propagačního odboru    Ing. Jaroslav Punčochář 
Vedoucí výstavního odboru    Ing. Zdeněk Nevosád, CSc. 
Vedoucí technického odboru    Jiří Dostál 
Vedoucí společenského odboru    Ing. Milan Ošmera 
Hlavní pořadatel      Ing. Oldřich Pecháček 
Právník výstavy      JUDr. Boleslav Pospíšil 
Členové       Helena Hanáčková  
        Ak.arch Tomáš Kotas 

Ing. Jan Petrás 
Ing. Bohdan Zicha 

Revizor       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:  kfam@seznam.cz 
web:  www.filabrno.net/MB2023.htm 

 

 

 


