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VÝSTAVNÍ PROPOZICE 
 
 

1. Cíle výstavy 
Výstava EUROSPACE 2016 je pořádána při příležitosti 55. výročí kosmického letu J. A. Gagarina a 
38. výročí kosmického letu prvního československého a českého kosmonauta V. Remka. Tato 
výstava je soutěžní specializovanou filatelistickou výstavou ve dvou stupních – výstavy 1. stupně a 
výstavy 3. stupně. Cílem výstavy je propagovat filatelii a kosmonautiku současně. Pro filatelisty jak 
domácí, tak i zahraniční, představuje tato výstava možnost získání kvalifikace pro výstavy vyššího 
stupně. 
 

2. Pořadatelé výstavy  
Pořadatelem výstavy je Svaz českých filatelistů (dále jen SČF), který ji zajišťuje prostřednictvím 
Sekce KOSMOS při ČNS, která úzce spolupracuje s Ruským střediskem vědy a kultury. Na letošním 
kongresu v Aténách byla výstavě udělena podpora FEPA (Federace evropských filatelistických 
svazů). O záštitu nad výstavou byla požádána primátorka Hlavního města Prahy, první 
československý a český kosmonaut V. Remek a rovněž velvyslanec Ruské federace v ČR. Výstavu po 
dobu její přípravy a konání zastupuje Organizační výbor (dále jen OV), který má konečnou 
rozhodovací pravomoc. 

 
3. Místo a datum konání výstavy    

Výstava se bude konat v prostorách Ruského střediska vědy a kultury, Na Zátorce 16, Praha 6 ve 
dnech 12. - 17. 4. 2016. 
 

4. Organizační zásady a způsob hodnocení exponátů 
Soutěžní filatelistické výstavy 1. a 3. stupně EUROSPACE 2016 se řídí těmito výstavními 
propozicemi a při hodnocení soutěžních exponátů se postupuje podle platných řádů FIP, FEPA a 
SČF. 
Rozhodnutí o výběru exponátů pro výstavu je plně v kompetenci OV a jeho rozhodnutí je konečné. 
 

5. Výstavní třídy 
Nesoutěžní třídy 
Třída pozvaných exponátů obsahuje exponáty pozvané OV. 
 
Soutěžní třídy 
V obou výstavách, tj. 1. i 3. stupně, jsou vypsány tyto třídy: 

 Astrofilatelie 

 Tematická třída (exponáty pouze se zaměřením na vesmír a astronomii) 

 Otevřená filatelie (exponáty pouze se zaměřením na vesmír a astronomii) 
 
 
 
 



6. Podmínky účasti 
Účast vystavovatelů je možná pouze na základě přihlášky, doručené v papírové nebo elektronické 
formě OV nejpozději do 31. 12.2 015. O přijetí či nepřijetí exponátu bude rozhodnuto OV do 15. 1. 
2016 a vystavovatelé budou o tomto vyrozuměni do 31. 1. 2016. 
Počet přihlášených exponátů jedním vystavovatelem v jednotlivých třídách není omezen. 
Každý z exponátů bude mít k dispozici plochu 5 (nebo 8) výstavních rámů. V každém výstavním 
rámu je možno umístit 16 listů formátu A4 (4 řady po 4 listech). 
Vystavovatel je povinen nést veškeré náklady na dopravu exponátu tam i zpět a náklady na 
pojištění svého exponátu jak po dobu jeho přepravy, tak i po dobu konání výstavy. 
Na výstavu 1. stupně může být přijat exponát, který na předchozí výstavě 2. stupně získal alespoň 
70 bodů. Pro účast na výstavě 3. stupně není kvalifikace požadována. 
 

7. Výstavní poplatky 
Každý vystavovatel je povinen nejpozději do 28. 2. 2016 uhradit výstavní poplatky na účet, který 
bude předán OV spolu s informací o přijetí exponátu. Výše výstavního poplatku za jeden výstavní 
rám je 15 EUR, případně odpovídající částka v CZK. Pro jednorámový exponát je stanoven poplatek 
20 EUR. 
Nebude-li příslušný poplatek uhrazen ve stanoveném termínu, nelze soutěžní exponát vystavit.  
 

8. Hodnocení a výstavní odměny 
Vystavené exponáty posuzuje výstavní jury, jmenovaná Předsednictvem SČF. Hodnocení exponátů 
bude prováděno dle směrnic SČF a FIP. 
Vystavovatelé budou oceněni podle bodového ohodnocení, které jim udělí mezinárodní jury. 
Ohodnocení bude provedeno formou diplomu, na kterém bude uveden typ získané medaile. Jury 
může vybrat exponát s mimořádnou hodnotou nebo mimořádně zajímavým zpracováním pro 
ocenění velkou cenou výstavy. Jury může rovněž udělit blahopřání jury, případně vybrat a ocenit 
nejlepší exponát v jednotlivých výstavních třídách.  
 

9. Manipulace s exponáty 
Přijaté exponáty, které budou vystavovatelé zasílat poštou, musí být odeslány tak, aby byly 
předány OV nejpozději 8. 4. 2016. Vystavovatelé mohou exponáty předat i osobně ve výstavních 
prostorách dne 8. nebo 11. 4. 2016 v době od 10 do 16 hodin a to po předchozí dohodě s OV. 
Současně s exponátem musí vystavovatel předat i Průkaz exponátu. Exponáty, jejichž průkaz 
nebude předložen jury do zahájení její práce (aby si mohla ověřit kvalifikaci), nemusí být 
hodnocen.  
Po ukončení výstavy dne 17. 4. 2016 budou exponáty postupně, dle dohodnutého harmonogramu, 
připraveny k osobnímu odběru. Vydávány budou od 13:00 hodin. Nevyzvednuté exponáty budou 
odeslány do 10 dnů poštou jako cenná zásilka na náklady vystavovatele. 
 

10. Závěrečná ustanovení 
Od okamžiku převzetí exponátu pověřeným členem OV až do okamžiku jeho zpětného předání 
vystavovateli, nebo k přepravě poštou, zajistí OV maximální možnou bezpečnost pro tyto 
exponáty. Při plnění této povinnosti OV výstavy, jeho členové, členové mezinárodní jury a jejich 
spolupracovníci nezodpovídají za škody, ztráty a další případné újmy na exponátech či jiném 
majetku, vztahujícím se k výstavě. Pokud by takový případ nastal, bude řešen dle platných zákonů 
ČR. 
Přihlášky a veškeré další informace o výstavě budou zveřejněny na webových stránkách výstavy.  
 
 



11. Kontaktní údaje, adresy a odkazy 
Předseda OV: Ing. Julius Cacka, tel.: 603587593, e-mail: julius@atlas.cz 
Tajemník OV: Ing. Petr Fencl, tel.: 602100365, e-mail: pefencl@seznam.cz 
Členové OV: Leonid Anatolijevič Gamza, Ing. Vít Vaníček, Milan Halousek, Jiří Zvelebil  
Revizor účtů: Ing. Jiří Svátek  
Gestor SČF: MUDr. Bedřich Helm  
 
Stránky výstavy: www.eurospace2016.blogspot.com 
Ruské středisko vědy a kultury, místo konání výstavy: www.rsvk.cz 
 

Adresa pro zasílání exponátů: 
Svaz českých filatelistů 
Opletalova 1337/29  
110 00 Praha 1  
 
Přehled termínů Eurospace 2016 
Předání přihlášky: do 31.12.2015 
Oznámení o přijetí exponátu: 31.1.2016 
Uhrazení výstavního poplatku: do 28.2.2016 
Doručení exponátu poštou: do 8.4.2016 
Osobní předání exponátu: 8. nebo 11.4.2016 
Zahájení výstavy: 12.4.2016 
Ukončení výstavy: 17.4.2016 
Výdej exponátů: 17.4.2016 od 13:00 hodin 
Odeslání exponátů poštou: do 26.4.2016 
 
Propozice byly schváleny na jednání OV dne 22.8.2015. 
 


