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Vážení přátelé,
Mezinárodní a světové výstavy poštovních známek pod společným názvem PRAGA vždy představily
mnoho vynikajících filatelistických exponátů, které odrážely aktuální stav vývoje v této zajímavé a stále
populární sběratelské oblasti ve světě. Rozsah a rozpočet nadcházející světové specializované výstavy
PRAGA 2008 nám neumožňuje zařadit všechny oficiální výstavní třídy, a tedy ani třídu mládeže. Přesto
považujeme za důležité mládežnickou filatelii na výstavě takovéhoto formátu podpořit. Souběžně s hlavní
výstavou jsme se proto rozhodli uspořádat samostatnou národní výstavu mladých filatelistů nazvanou
Salon české mládeže.
Návštěvníci světové výstavy a hlavně mladí filatelisté se zde budou mít možnost seznámit s výsledky sběratelského úsilí svých vrstevníků, kteří již předtím prošli kvalifikačním sítem na výstavách nižšího rozsahu.
Věříme, že další mladí sběratelé zde naleznou inspiraci pro svou sběratelskou činnost a její zaměření. Rádi
bychom jim zde ukázali, že opravdová filatelie rozhodně není otázkou počtu sesbíraných známek či hezkých barevných obrázků na nich a konec konců není ani rozhodující množství investovaných peněz. Naším
cílem je mladé sběratele co možná nejdříve správně orientovat v spletité, ale také kouzelné oblasti filatelie.
Ze zkušenosti víme, že vedle exponátů přeplněných drahým materiálem mohou velmi dobře obstát
i exponáty obsahující na první pohled levnější materiál, který je ovšem odborně zpracován a uspořádán
na základě nabytých znalostí. Filatelie nejsou jenom známky - papírky potištěné obrázky, ale v první řadě
porozumění účelu, pro který byly vydány. Porozumění poštovnímu provozu, jeho historii a také všem
dokumentům, které s poštovním provozem souvisejí. Základem dobrých filatelistických exponátů musí
proto vždy být jasný záměr, co chci sbírat a také co možná nejlepší znalost zvoleného předmětu zájmu.
Úspěch sběratele - vystavovatele je pak závislý na tom, jak se mu podařilo zvolený záměr dokumentovat
filatelistickým materiálem a také popsat.
Návštěvníci Světové výstavy poštovních známek PRAGA 2008 budou mít možnost porovnat špičkové
exponáty dospělých sběratelů z celého světa a zároveň nejlepší exponáty našich mladých sběratelů
na souběžné výstavě Salon české mládeže. Jako zajímavý bonus k těmto dvěma výstavám hodláme nabídnout návštěvníkům ještě další samostatnou výstavu, poprvé prezentovanou na výstavě tohoto rozsahu.
Jde o elektronickou virtuální výstavu EXPONET. Její rozsah se neustále zvětšuje a již nyní nabízí ukázky velkého množství zajímavých exponátů z celého světa včetně mládežnické filatelie. Věříme, že tento moderní
přístup k vystavování zaujme zejména mladé zájemce o filatelii, a to tím spíše, že výstavu EXPONET si
budou moci v klidu domova prohlížet i dlouho po skončení Světové výstavy PRAGA 2008.
Stejně, jako na mnoha dříve pořádaných výstavách, organizujeme spolu s Českou poštou tzv. Dětskou
poštu. Zde si mladí návštěvníci budou moci sami vyzkoušet, jak opravdová pošta vlastně funguje.
Jménem organizačního výboru výstavy PRAGA 2008 srdečně zvu všechny mladé zájemce o známky,
filatelii a poštovní provoz. Pevně věřím, že tu najdou jak zábavu, tak i poučení a inspiraci pro své další
sbírání.
Ing. Vít Vaníček
předseda organizačního výboru
Světové výstavy PRAGA 2008
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Pozdrav předsedy Svazu českých filatelistů
Filatelie mládeže je již dlouhá desetiletí ve světě i u nás pojmem. Představuje sbírky a exponáty mladých
filatelistek a filatelistů a též určitý soubor všeobecných a filatelistických znalostí prokázaných účastí
v různých odborných soutěžích i při tradičních olympiádách mladých filatelistů. Získané a v konkurenci
prokázané vědomosti se promítají do tvorby exponátů.
Filatelistické exponáty jsou určitým logickým výběrem materiálu nashromážděného ve sbírkách. Jsou
v podstatě filatelistickými knihami. Mají výstižný název uvedený na titulním listu a mají i svůj obsah,
představený na úvodním listu. Ten je pak rozvíjen na listech následujících. Jednotlivé listy exponátu jsou
uvedeny názvem kapitoly či podkapitoly a stručným vysvětlujícím textem, jenž je podobně jako v knize
- ilustrován, a to jak vhodnými poštovními známkami, tak i dalším filatelistickým materiálem. Tím jsou také
poštovní dopisnice či obálky s vytištěnou poštovní známkou a doplňujícím textem nebo vyobrazením,
příležitostná i denní poštovní razítka, obálky prvního dne vydané poštou apod. Jejich prostřednictvím je
vyprávěn určitý příběh - námět, popsána některá vlaková, lodní či letecká trasa, historie pošty určitého
města či kraje. Tak jako nezná hranic fantazie spisovatelů, jsou v podstatě neomezené i tvořivé možnosti
autorů filatelistických exponátů.
Exponáty představují jejich tvůrci na filatelistických výstavách. Ty mají svá pravidla a své soutěžní třídy.
PRAGA 2008 je první světovou filatelistickou výstavou pořádanou v Praze po vzniku samostatné České
republiky v roce 1993. Získala patronát světové filatelistické federace FIP. Záštitu nad ní převzali předseda
senátu Parlamentu ČR a primátor hlavního města Prahy. Jde o výstavou specializovanou. Je zaměřena
na čtyři soutěžní třídy: tradiční filatelie, poštovní historie, filatelistické literatury a na třídu jednorámových
exponátů. Třída mládeže mezi nimi, v důsledku daného vymezení, tentokrát není. Přesto se s ní naše
i zahraniční veřejnost v Průmyslovém paláci Výstaviště v Praze-Holešovicích setká. Bude součástí národního
salonu mládeže. Mládežnické exponáty výhradně českých autorů bude hodnotit výstavní porota čili jury.
Exponáty, které budou do salonu vybrány, budou představovat tvořivou sílu mladých českých filatelistů
ve čtyřech věkových skupinách. Každý stupeň výstavní medaile, kterým budou oceněny - od bronzové
po velkou pozlacenou medaili - bude odměnou za prokázané filatelistické a odborné znalosti. Tím nejlépe
dokážeme, že tradice vysoké úrovně československé a nyní české filatelie trvá a že se na ní podílejí jak
dospělí, tak mladí filatelisté.
Přejme všichni našemu mládí hodně radosti z kulturní záliby, kterou filatelie jako zdroj poznávání,
objevování a vědění bezesporu je. Přejme rodičům mladých vystavovatelů i všem návštěvníkům, kteří
Salon české mládeže a Světovou výstavu PRAGA 2008 navštíví, aby to byla návštěva zajímavá, příjemná
a povzbudivá a aby získala pro filatelii další zájemce a příznivce.
Ing. Lumír Brendl
předseda
Svazu českých filatelistů
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Vážení přátelé,
Salon české mládeže je jednou z doprovodných akcí Světové výstavy Praga 2008. Jeho cílem je ukázat
nejlepší současné exponáty našich mladých filatelistů a představit je tak návštěvníkům světové výstavy.
Naši mladí filatelisté získali v posledních letech celou řadu úspěchů na výstavách všech typů včetně výstav
světových. Máme kvalitní exponáty, které putují po světě již řadu let a získávají i vysoká hodnocení. Potěšitelné je také to, že stále vznikají nové exponáty, které se vyvíjejí, zlepšují a postupují na žebříčku kvality.
A tak tu máme možnost vidět i exponáty, které se objevily jako začátečnické v roce 2006 na výstavě
v Jihlavě a během dvou let je jejich autoři dokázali tak vylepšit, že se dnes mohou představit na Salonu
české mládeže.
Svaz českých filatelistů věnuje mládeži od svého založení velkou pozornost. Kroužky mladých filatelistů
jsou pro mnoho dětí výchozím bodem, kde začínají získávat první znalosti o známkách a o filatelii vůbec.
Tady mají také možnost osvojit si praktické dovednosti při práci s filatelistickými pomůckami a dozvědět se,
jak se vlastně vytvářejí albové listy a co je k tomu třeba. Prostředí kroužku napomáhá také k získávání
nového filatelistického materiálu k rozšíření sbírky, která může postupně přerůst ve výstavní exponát.
Pro úspěšnou činnost KMF je klíčovou osobností jeho vedoucí. Na něm hodně záleží, zda si děti známky
skutečně oblíbí, zda u této záliby vydrží a jestli nakonec dokážou vybudovat vlastní exponát.
Práci s mládeží má na starosti Komise mládeže SČF. Ta zajišťuje jak organizační, tak i metodickou stránku
činnosti KMF. Na pomoc při práci s dětmi je každoročně pořádaná filatelistická olympiáda. Ta je vždy
zaměřena na nějaké téma a jejím smyslem je teoretická i praktická příprava dětí na tvorbu vlastních albových listů, a pak i výstavních exponátů.
Světová výstava je vždy velkou příležitostí pro srovnávání výsledků vlastní práce s ostatními a získávání
znalostí od jiných sběratelů prostřednictvím výstavních exponátů. Věřím, že návštěvníci Světové výstavy
Praga 2008 si najdou chvilku i na to, aby si prošli také exponáty našich mladých filatelistů. Možná budou
překvapeni, co mladí lidé dokážou.
RNDr. Zdeněk Töpfer, CSc.
předseda
komise mládeže SČF
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Vážení přátelé,
v září roku 2008 se bude konat v Praze opět po deseti letech výstava známek. Vždy v roce končícím
osmičkou se zde ukazují přední exponáty filatelistů současnosti. Vzhledem k mnoha skutečnostem nebude
PRAGA 2008 světovou výstavou všeoborovou, ale jen víceoborovou. Výstavními třídami, jak je již z materiálu výstavy známo, budou třídy tradiční filatelie, poštovní historie a literatury. Třída mládeže, jakož i jiné
výstavní třídy, zřízeny nebudou.
Velmi mě proto potěšila slova předsedy organizačního výboru výstavy PRAGA 2008 Ing. Víta Vaníčka,
když na výkonném výboru SČF prohlásil, že chce mezi doprovodnými akcemi zřídit i Salon české mládeže
jako národní výstavu mladých filatelistů. Jsem tedy potěšen, že Světová výstava poštovních známek
PRAGA 2008 bude hostit naši „malou výstavu“.
Již mnoho let v minulosti dříve československé a posléze české filatelie se konaly a konají dva druhy
výstav pro dospělé a pro mládež. Mnohdy větší výstavy jsou všeoborové a zahrnují i třídu mládeže. Často
se však organizují na různých stupních výstavy mládežnické. Poohlédneme-li se do historie musíme konstatovat, že i samostatná mládežnická výstava se může dostat na poštovní známky (například Celostátní
výstava mladých filatelistů - Pardubice 1957, Pof. 948 - 949). Je to dáno tím, že dospělí filatelisté velmi
dobře vědí, jak důležitá je výchova mladých filatelistů, kteří převezmou velmi brzo otěže jak ve sbírání
známek, tak i v organizování filatelistického života.
Proto vítám, že při tak významné akci, jakou je PRAGA 08, mohou své nejlepší exponáty ukázat široké
veřejnosti i mladí čeští filatelisté. Na exponátech, které vytvořili, chceme ukázat pestrost toho, o co se
mladí filatelisté zajímají. Uvidíte zde exponáty, které zajímavým způsobem dokládají určité téma a pomocí
poštovního materiálu jej prezentují. Stejně tak budete moci obdivovat znalosti mladých filatelistů o určitém filatelistickém materiálu. V mládežnických exponátech se určitě setkáte i s ukázkami zpracování
poštovního provozu některého konkrétního místa nebo druhu poštovní služby. Věřím, že každý z vás si
najde zajímavý exponát, na němž spočine váš zrak se zalíbením.
Vážení přátelé, bulletin Salonu české mládeže je i úplnou informací pro ty, kdo chtějí na této výstavě
vystavovat. Vedoucí KMF i samotní mladí filatelisté zde najdou přihlášku a informace o podmínkách
pro vystavení. Žádáme všechny zájemce, aby přihlášky odeslali na adresy uvedené v bulletinu a řídili se
dále uvedenými pokyny.
RNDr. Zdeněk Okáč
vedoucí výstavy
Salon české mládeže
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VÝSTAVNÍ PROPOZICE - IREX

1. Název a cíle výstavy
Národní výstava Salon české mládeže, konaná jako doprovodná akce Světové výstavy poštovních
známek PRAGA 2008, je národní výstavou poštovních známek mladých filatelistů.
Výstava se koná v rámci oslav 90. výročí vydání první československé známky, 90. výročí založení
Poštovního muzea, 15. výročí vzniku České republiky a vydání její první poštovní známky. Uskuteční se
na podporu rozvoje mládežnické filatelie a k prohloubení zájmu mládeže o sbírání poštovních známek.
2.

Pořadatel výstavy
Pořadatelem Salonu české mládeže při světové výstavě poštovních známek PRAGA 2008 je Svaz
českých filatelistů (dále jen „SČF“), generální ředitelství České pošty, s.p., a společnost Progres Partners
Advertising, spol. s r.o. Výstavu po dobu její přípravy a konání zastupuje v koordinačním výboru a organizačním výboru Světové výstavy známek PRAGA 2008 vedoucí Salonu české mládeže. Ten řídí organizační
výbor (dále OV), který má definitivní rozhodovací pravomoc.

3.

Místo a datum konání
Výstava se koná v pravém křídle Průmyslového paláce v areálu Výstaviště Praha - Holešovice
(170 90 Praha 7 - Holešovice). Výstava je pro veřejnost otevřena od pátku 12. září do neděle 14. září 2008.
Slavnostní zahájení pro pozvané hosty je v pátek 12. září 2008 v 9 h dopoledne. Otevírací doba
pro veřejnost je v pátek a v sobotu od 10 h do 18 h, v neděli od 10 hod do 16 h. Výstava je pořádána
současně s 11. ročníkem mezinárodního veletrhu poštovních známek, mincí, telefonních karet a minerálů
Sběratel.
4.

Organizační zásady a pravidla
Salon české mládeže při světové výstavě poštovních známek PRAGA 2008 se bude řídit následujícími
řády:
a) Generálním výstavním řádem Mezinárodní filatelistické federace FIP GREX,
b) Výstavním řádem SČF a oborovým řádem pro výstavy mládeže SČF,
c) Těmito výstavními propozicemi národní výstavy Salon české mládeže při světové výstavě poštovních
známek PRAGA 2008 IREX.
Vystavovat mohou vystavovatelé ze Svazu českých filatelistů.

5. Výstavní třídy
5.1. Exponáty mládeže na této výstavě budou rozděleny do tříd podle věkové kategorie vystavovatele:
- skupina Z ( 9 - 12 let)
- skupina A (13 - 15 let)
- skupina B (16 - 18 let)
- skupina C (19 - 21 let)
5.2. Za rozhodující se u mladých filatelistů považuje věk, který vystavovatel dosáhne k 1. 1. 2008.
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6. Podmínky účasti
6.1. Podmínkou účasti je vyplnění přihlášky vydané OV. Vystavovatel je povinen ji vyplnit ve všech požadovaných částech tak, jak je na ní uvedeno. Přihlášku potvrzuje příslušný vedoucí KMF a KM SČF, který
odpovídá za její správnost a úplnost. Odpovídá i za to, že vystavovatel je platícím členem SČF.
6.2. Na výstavu mohou být přijaty pouze exponáty mající příslušnou potvrzenou kvalifikaci podle odstavce 7. OV sdělí rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí exponátu vystavovateli písemně do 31. 05. 2008,
a to včetně přiděleného počtu rámů.
6.3. Vystavovatel má právo vystavit svůj exponát pod pseudonymem. OV a jury však musí znát jméno
vystavovatele. V soutěžních třídách může jeden vystavovatel přihlásit maximálně dva exponáty
v jedné soutěžní třídě. Pozvané exponáty mimo soutěž se do tohoto limitu nezahrnují.
7. Kvalifikační podmínky pro soutěžní exponáty
7.1. Účast exponátu je podmíněna získáním minimálně 65 bodů na regionální nebo vyšší výstavě mládeže
(zisk velké stříbrné medaile).
7.2. Kvalifikace nesmí být starší 3 let ke dni uzávěrky přihlášek.
8. Výstavní plochy
8.1. Výstavní rámy jsou velikosti 91 x 111 cm a mají kapacitu 16 albových listů formátu 26,5 x 29,5 cm nebo
formátu A 4, uspořádaných ve 4 řadách po 4 listech. Albové listy musí být vzadu v pravém horním
rohu průběžně očíslovány a vloženy do průhledných ochranných obalů. V přihlášce musí být uveden
rozměr použitých výstavních listů.
8.2. Každý vystavovatel v soutěžní třídě:
- Z může mít pro svůj exponát přiděleny 1 - 2 výstavní plochy
- A může mít pro svůj exponát přiděleny 2 - 4 výstavní plochy
- B může mít pro svůj exponát přiděleny 3 - 5 výstavních ploch
- C může mít pro svůj exponát přiděleny 4 - 5 výstavních ploch
9.

Výstavní poplatky
Mládežnické exponáty na této výstavě jsou od výstavních poplatků osvobozeny.

10. Výstavní odměny
Vystavené exponáty v soutěžních třídách posuzuje výstavní jury, složená z mládežnických jurymanů
jmenovaných SČF. Hodnocení exponátů provede jury podle řádů a směrnic Mezinárodní filatelistické federace FIP GREV a SČF.
Vystavovatelé budou oceněni podle získaného bodového ohodnocení jury výstavní medailí a příslušným diplomem. Jury udělí tyto medaile:
• velkou zlatou
• velkou pozlacenou
• velkou stříbrnou
• postříbřenou
• zlatou
• pozlacenou
• stříbrnou
• bronzovou
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VÝSTAVNÍ PROPOZICE - IREX

VÝSTAVIŠTĚ PRAHA 7 - HOLEŠOVICE
& POŠTOVNÍ MUZEUM

Jury může kromě udělení medaile a ceny vyjádřit blahopřání exponátům vyznačujícím se výjimečným
filatelistickým způsobem zpracování, hodnotou nebo studijním zpracováním.
11. Příjem a vracení exponátů
Přijaté exponáty zasílané poštou, musí být odeslány tak, aby byly výstavnímu odboru OV doručeny
nejpozději do 5. 9. 2008. Exponáty mohou vystavovatelé předat osobně podle instrukcí zaslaných OV
nejpozději dne 10. 9. 2008 přímo ve výstavních prostorách.
Po ukončení výstavy budou exponáty vydávány vystavovatelům ve dnech 14. a 15. 9. 2008 podle
předem stanoveného harmonogramu. Montáž, demontáž nebo výměna exponátů v průběhu výstavy
nebudou možné.
OV zajistí a zašle předem vystavovatelům papírové obaly na albové listy (na každý rám
po 16 listech jeden obal), do kterých vystavovatel umístí albové listy pro jednotlivé rámy.
Transportní obal na celý exponát si vystavovatel zajistí sám.
12. Pojištění a bezpečnost
Vystavovatelům se doporučuje uzavřít vhodné pojištění svých exponátů během dopravy na výstavu
a zpět. OV nezodpovídá za toto pojištění a veškeré výlohy na toto pojištění jdou na vrub a zodpovědnost
vystavovatele. OV nezodpovídá za ztrátu exponátu ani jeho části během dopravy, ať už k tomu došlo
jakkoliv. Od okamžiku převzetí exponátu pověřeným členem OV do okamžiku jeho předání zpět vystavovateli nebo k přepravě poštou zajistí OV příslušná bezpečnostní opatření a pojištění.

SBĚRATEL

POŠTOVNÍ
MUZEUM

13. Dodatečná ustanovení
OV výstavy, SČF, Česká pošta, s.p., Progres Partners Advertising, s.r.o., komisař výstavy, členové jury,
členové organizačního výboru, ani jejich spolupracovníci nezodpovídají osobně za škody, ztráty a další
újmy na exponátech či majetku. Pokud by takový případ nastal, bude řešen podle platných zákonů ČR.
14. Adresa výstavy a členové orgánů výstavy:
14.1. Adresa výstavy a sídlo sekretariátu:
Světová výstava poštovních známek PRAGA 2008
Salon české mládeže - organizační výbor
Holečkova 10
225 07 Praha 5
Česká republika
telefon / fax: 257 313 149
e-mail: okac@praga2008.cz
secretariat@praga2008.cz
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PRAGA 2008 NEJSOU JEN ZNÁMKY

Připravovaná výstava PRAGA 2008 navazuje na dlouholetou tradici mezinárodních a světových výstav
pořádaných pod společným názvem PRAGA. Tyto výstavy byly vždy nejen ukázkou širokého spektra
skvělých filatelistických exponátů, ale také významnou společenskou událostí. Snahou organizačního
výboru je připravit návštěvníkům vysoce kvalitní výstavu s co možná nejbohatším programem a přitom jim
maximálně zpříjemnit pobyt v Praze i v celé naší zemi.
PRAGA 2008 je zejména filatelistická výstava
PRAGA 2008 je zejména filatelistická výstava. Na celkové ploše 2000 výstavních rámů o 16 listech se
představí soutěžní exponáty tradiční filatelie, poštovní historie a jednorámové exponáty. Organizační
výbor již pozval všechny členské filatelistické svazy v rámci FIP. Milým překvapením je značný zájem mimoevropských svazů, což nepochybně přispěje k pestrosti prezentovaných filatelistických dokladů. Protože
zájem o účast tradičně převyšuje kapacity výstavy, předpokládáme, že přihlášené exponáty projdou
náročným výběrem.
Třída filatelistické literatury nebude nijak omezována co do rozsahu a návštěvníci budou mít možnost
si vystavené exempláře prohlédnout a případně i prostudovat v překrásném prostředí Poštovního muzea.
Součástí výstavy bude rovněž literatura v elektronické podobě.
Na naší výstavě tradičně nesmí chybět ani ukázky mimořádně vzácných filatelistických dokladů a rarit.
V této souvislosti organizační výbor již oslovil správce Královské filatelistické sbírky v Anglii. Do Čestného
dvora počítáme také s pozváním dalších unikátních sbírek.
Česká a slovenská známková tvorba důstojně navazuje na vynikající úroveň dřívější československé
grafické kvality poštovních známek. Ta je zejména patrná u přepisu řady významných uměleckých děl
z bohatého kulturního dědictví obou zemí. Obě poštovní správy pro výstavu PRAGA 2008 připravují zajímavé ukázky své novodobé produkce.
PRAGA 2008 je přehlídkou použití elektronických médií ve filatelii
Prezentace filatelistické literatury v elektronické podobě již byla zmíněna. Záměrem organizačního
výboru výstavy však také je dát větší prostor i unikátnímu projektu - filatelistické virtuální výstavě Exponet.
Exponáty této virtuální výstavy mají možnost prohlížet na internetu filatelisté i další zájemci na celém
světě. Rozsah této výstavy se pravidelně rozšiřuje každý týden o jeden až dva další exponáty. Současně
stoupá i počet návštěvníků Exponetu.
Pro návštěvníky výstavy PRAGA 2008 může být propagace této virtuální výstavy bohatým zdrojem informací nejen pro vlastní sběratelskou činnost, ale i dobrou inspirací pro prezentaci vlastních exponátů a také
vhodnou příležitostí k porovnání originálních dokladů s jejich elektronickou podobou. Navíc je jisté, že
většina návštěvníků tradičních filatelistických výstav nikdy nemá možnost detailně si prohlédnout vše,
o co mají zájem. Zde budou mít příležitost zjistit, že některé exponáty si mohou důkladně prostudovat
i po výstavě v klidu domova.
PRAGA 2008 je výstavou pro celou rodinu
V programu výstavy je pamatováno také na mladé návštěvníky. Pro děti zde bude organizována dětská
pošta a další možnosti zabavení tak, aby se mohli dospělí v klidu soustředit na prohlídku vystavených
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exponátů. Návštěvníci zde budou moci shlédnout souběžně pořádanou národní soutěžní výstavu mladých
vystavovatelů Salon české mládeže. Věříme, že dětská pošta i salon mládeže přispějí k získání nových mladých filatelistů.
V rámci doprovodného programu výstavy se uvažuje i o uspořádání zajímavých akcí pro manželky
návštěvníků. Řadu dalších příležitostí rovněž poskytuje samotné prostředí parku uvnitř Výstaviště.
PRAGA 2008 je dobrou příležitostí k doplnění sbírek
Souběžně se soutěžní filatelistickou výstavou se bude na pražském Výstavišti konat i další ročník mezinárodního obchodního veletrhu Sběratel. Jeho popularita a rozsah rok od roku stoupají, a tak již v současné
době se řada zahraničních obchodníků zajímá o účast na tomto veletrhu právě v souvislosti s výstavou
PRAGA 2008. Už dnes proto očekáváme rekordní počet obchodníků i stánků poštovních správ nejrůznějších zemí. Veletrh Sběratel se věnuje nejen filatelii a filatelistům, ale také sběratelům pohlednic, numismatikům a příznivcům dalších sběratelských oborů.
PRAGA 2008 je významnou společenskou a poznávací akcí
Světové výstavy tohoto rozsahu jsou vždy významnou společenskou i kulturní akcí. Setkávají se zde
sběratelé z různých částí světa a vytvářejí se nová přátelství. V rámci naší výstavy se také budou konat
odborné filatelistické semináře a setkání.
Výstavě PRAGA 2008 byl již udělen patronát AIJP (Mezinárodní asociace filatelistických novinářů).
Během výstavy proto bude uspořádáno mezinárodní setkání členů této asociace.
PRAGA 2008 je příležitostí k poznávání Prahy a České republiky
Praha i celá Česká republika je všeobecně známým a uznávaným kulturním a historickým centrem
Střední Evropy. Výstava PRAGA 2008 se proto může stát dobrou příležitostí pro návštěvu řady významných
památek i mnoha kulturních akcí pořádaných souběžně v tomto regionu. V Praze lze například navštívit
různá muzea, Národní galerii, mnoho výstav, koncertů, divadelních a muzikálových představení apod.
Za pozornost jistě stojí například stálá expozice v muzeu Alfonse Muchy, významného představitele secese
a tvůrce první československé známky.
Návštěvníci budou mít rovněž příležitost využít některou z nabídek cestovních kanceláří k výletům
do mnoha krásných míst České republiky, například k prohlídce zajímavých hradů a zámků či dalších možností kulturního a společenského vyžití.
PRAGA 2008 je první metou filatelistické štafety Praha - Vídeň
Jen několik dnů po skončení výstavy PRAGA 2008 začíná ve Vídni další mezinárodní filatelistická výstava
WIPA, konaná pod patronátem FEPA. Pro zahraniční a zejména zámořské návštěvníky se tak nabízí možnost navštívit během krátké doby po sobě další významnou filatelistickou akci.
Zájemci o obě výstavy si tak mohou odpočinout při prohlídce nejrůznějších pamětihodností na trase
z Prahy do Vídně, navštívit zajímavá rekreační místa v České republice nebo se nechat inspirovat návštěvou
některého moravského vinného sklípku. Ti, kteří se zajímají o historii poštovnictví v českých zemích mohou
rovněž navštívit oddělení Poštovního muzea ve Vyšším Brodě s expozicí Pošta v proměnách času od 16. stol.
po současnost.

13

PŘIHLÁŠKY

Ve smyslu výstavních propozic je podmínkou účasti vyplnění přihlášky
přiložené k tomuto bulletinu. Vystavovatel je povinen ji vyplnit ve všech
požadovaných částech tak, jak je na ní uvedeno. Přihláška má tři části,
jednu z nich si ponechá vystavovatel a dvě části odešle organizačnímu
výboru výstavy. Přihlášku potvrzuje příslušný vedoucí KMF a KM SČF, který
odpovídá za její správnost a úplnost. Odpovídá i za to, že vystavovatel je
platícím členem SČF. Přihlášku je nutno odeslat do 28. 2. 2008 na adresu
organizačního výboru:
Světová výstava poštovních známek PRAGA 2008
Salon české mládeže - organizační výbor
Holečkova 10
225 07 Praha 5
Kontaktní adresa pro další informace:
RNDr. Zdeněk Okáč
Slámova 39
618 00 Brno
mobil: 736 276 392
e-mail: okac@praga2008.cz
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