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Důvodů k návštěvě je samozřejmě více – například uvidíte opravdové rarity v čestném dvoře, v soutěžní části pak
zajímavé exponáty ověnčené nejvyššími cenami z významných výstav, a prohlédnout si můžete jinak veřejnosti ne-
přístupné krásné prostory kavárny Pošta, která je zapsána jako kulturní památka a byla opravena do podoby
odpovídající době jejího otevření. 

Kdybychom měli vybrat jedinou zajímavost, pak by to
byl dopis, kterým to všechno vlastně začalo. Do
čestného dvora nám jej zapůjčil liberecký sběratel a je
na něm první známka světa Black Penny. „No a co“,
možná jste si teď po mysleli, „vždyť dopisů s touto
známkou je na světě poměrně dost“. Ovšem při dů-
kladné prohlídce filatelista zpozorní a jeho srdce za-
plesá, neboť datum 6. května 1840 činí z téhle celistvosti
prvotřídní skvost světové filatelie – jde totiž o den, kdy
byly vydány první znám ky světa! A tohle datum vlastně
odstar tovalo naši společnou vášeň – filatelii. 

Do dnešního dne se dochovalo jen několik desítek vý-
střižků a dopisů, které byly odeslány v tento první den
platnosti známky. Vystavený dopis mezi nimi patří k
nejhezčím, podobný nebyl ke zhlédnutí ani na loňské Světové výstavě PRAGA!  Už jen možnost prohlédnout si tuhle
legendární obálku stojí za výlet do Liberce, a třeba i s celou rodinou nebo s přáteli. 

Další raritou v čestném dvoře je černý Kapský trojúhelník. Vyšel v daleké kolonii Mys Dobré naděje, kde vydávali
své první známky v nezvyklém trojúhelníkovém provedení. První filatelisté si je pro tuhle odlišnost velmi oblíbili, a tak
je lze zařadit k ikonám filatelie, podobně jako známky z ostrova Mauritius (mají s nimi shodnou dobu vydání a po-

cházejí rovněž z exotické africké země). Vystavená známka se od všech
ostatních trojúhelníkových liší svou barvou. Dlouho se předpokládalo, že jde o
zkusmý tisk, a tak až po velmi dlouhém zkoumání obdržela v katalozích Stanley
Gibbons své vlastní číslo a cenový záznam. Celkem je téhle barevné vzácnosti
známo jen asi 10 kusů! Vystavený exemplář byl původně součástí dvoupásky,
a ta po urputném naléhání dvou sběratelů, kteří si známku chtěli mermomocí
koupit, byla rozdělena na dva jednotlivé kusy. Tento exemplář bude v České

republice vystaven poprvé a sběratelé tak konečně mají možnost obdivovat krásu její rytiny na vlastní oči. 
Zvláštní místo bude v čestném dvoře zaujímat největší československá rarita, u jejíhož zrodu nebyli filatelisté –

chybotisk Doplatit 50/50 z roku 1927. Když pošta dala přetisknout nespotřebované výplatní známky na doplatní,
mezi hodnoty 20 a 150 haléřů se omylem dostal jeden arch v hodnotě 50 haléřů – všechny tři byly totiž stejně červené.
Kontrola to přehlédla, nevšimli si toho ani na poště, a až skoro po roce chybotisk objevil pozorný filatelista doslova
mezi obálkami vyhozenými do koše. Od té doby je hledají generace sběratelů, protože z té původní stovky jich bylo
zatím objeveno kolem dvaceti – zatím poslední před pouhými několika lety! A i zde při objevu asistoval liberecký
filatelista. Kdo ví, možná nějaký dobře schovaný kousek čeká i na vás? V každém případě si na liberecké výstavě
můžete prohlédnout originál, takže pokud pak potkáte stejný, nepřehlédnete ho!

I když je čestný dvůr sebepřitažlivější, samozřejmě nedělá celou výstavu. Proto několik slov i k ní. Udělalo nám radost,
když nás oslovil Svaz slovenských filatelistů s návrhem, že by rádi představili exponáty svých členů na naší výstavě.
Přivítáme jich více než dvacet! Celkem bude vystavena bezmála stovka exponátů, často vysoce ohodnocených na
mezinárodních a světových výstavách. Přibližně čtvrtina bude zařazena ve třídě tradiční filatelie, kde bude vystaveno
několik exponátů prvních československých známek (Hradčany, Osvobozená republika), ze zahraničí pak například
Polsko, Jugoslávie a klasický Afghánistán. Další čtvrtina exponátů soutěží ve třídě poštovní historie. Z okolí Liberce
se můžeme těšit na poštovní historii Turnova, Děčínska a Jaroměře. Zajímavá je i poštovní historie související se
vznikem Československa a následujícími dějinnými událostmi. 

Přibližně 15 exponátů bude vystaveno v tematické nebo otevřené třídě. Otevřená třída se na Světové výstavě PRAGA
2018 setkala s velkým zájmem laické i odborné veřejnosti. Od ostatních tříd se odlišuje v možnosti vystavit i ne-
filatelistický materiál, který doplňuje libreto exponátu. 

V rámci otevřené třídy bych rád upozornil na exponát získávající význačná ocenění na mezinárodních výstavách –
Objevování Antarktidy, v němž lze obdivovat dopisy prvních polárníků. Jsou v něm zařazeny dopisy už z počátku 19.
století a „ukončen“ je dopisy s podpisy Amundsena a Scotta, slavných soupeřů při dobývání Jižního pólu. Udělejte
si na jeho prohlídku čas – po chvilce se ocitnete zpátky v dětských letech a se zatajeným dechem budete obdivovat
jejich heroický výkon. Organizátorům se podařilo zajistit i několik dalších výjimečných exponátů zahraničních
sběratelů zaměřených na polární filatelii. Návštěvníci tak mohou obdivovat to nejlepší, co na světě existuje. 

Radost máme i z bezmála dvacítky mládežnických exponátů a deseti ve třídě literatury.
Ke zhlédnutí budou i nesoutěžní ukázky sbírek aktivních členů libereckého klubu filatelistů, kteří tuto výstavu pořádají

a představí na ní svou lásku k filatelii, bez potřeby získání ocenění jury. I v těchto sbírkách uvidíte mnoho kvalitního
filatelistického materiálu, který jistě osloví mnoho návštěvníků. 

Ale už dost slov. Přijďte se sami přesvědčit do Liberce, jak krásnou výstavu jsme pro vás uspořádali. Všichni jste
srdečně zváni! Antonín Polcar

Proč navštívit mezinárodní výstavu poštovních známek Liberec 2019?
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• Výstava je otevřena od 25. do 29. září od 9 do 18 hodin; v neděli jen do 12 hodin, a naleznete ji na náměstí
Dr. E. Beneše 584, Liberec.

• Filatelistická burza je otevřena v sobotu 28. září od 7 do 18 hodin v tanečním sále Restaurace u Košků,
Vrchlického ulice 50/15, Liberec. Pozor – změna termínu oproti informaci v Bulletinu 1! Objednávky stolů: A. Polcar,
tel. 605 001 181. Cena za stůl velikosti 90 x 60 cm činí 60 Kč. 

• Filatelistické přednášky se budou konat 28. září v prostorách výstavy. Seznam přednášek bude uveřejněn na
webových stránkách výstavy – www.filatelie-liberec.cz a ve výstavním katalogu. Prosíme filatelisty, kteří by
chtěli přednést přednášku na určité téma, aby oslovili organizátory výstavy s uvedením tématu, potřebného vy-
bavení a dalších požadavků na organizační výbor.

• Znalecká hlídka – členové Komise znalců SČF budou v prostorách výstavy ve všední dny od 16 do 18 hodin
a v sobotu od 13 do 16 hodin bezplatně radit návštěvníkům ve věci pravosti a ceny poštovních známek. 

• Slavnostní palmáre – 28. září od 19 hodin na městské radnici (vstup na pozvánku).
Aktuální informace naleznete na webových stránkách výstavy www.filatelie-liberec.cz

Informace pro návštěvníky

Kavárna Pošta se nachází na náměstí Dr. E. Beneše, naproti divadlu F. X. Šaldy (přes ulici je pak městská radnice).
Jak se na výstavu dostat:
Autem: GPS 50.7705164N, 15.0582175E. Pro zaparkování lze využít krytých parkovacích domů u Krajské knihovny

v Pastýřské ulici (50.7720497N, 15.0576811E), nebo v Galerii Plaza (50.7687114N, 15.0599286E). Oba parkovací
domy jsou vzdáleny od výstavy do 300 m. 

Pokud přijedete autobusem na zastávku „Fügnerova“
(převážně směr od Prahy); výstava je odtud asi 400 m: 

• Půjdete ulicí Moskevská a obejdete zleva radnici. Od
ní je kavárna vzdálena asi 100 m. 

• Popřípadě můžete jet z nádraží městské hromadné
dopravy autobusem č. 12 (směr Pavlovice, Letná)
dvě zastávky a vystoupíte na zastávce „náměstí Dr.
E. Beneše“. 

Pokud přijedete autobusem na autobusové nádraží,
popřípadě vlakem:

• Využijte tramvaj č. 3, směr Lidové Sady, a vystupte
3. zastávku na Šaldově náměstí. Odtud lze jít pěšky
(asi 200 m), nebo přestoupit ze stejného nástupiště
na autobus č. 12 (směr Pavlovice, Letná) a jet jednu
zastávku. 

• Milovníci pěší chůze mohou jít ulicí 1. máje a Praž-
skou ulicí k radnici. Věž radnice lze vidět na horizontu
od nádraží. Cesta je asi 1,5 km dlouhá, jdete „skoro
stále“ přímo. 

Jak na výstavu?

Burza známek bude probíhat v tanečním sále restaurace U Košků ve Vrchlického ulici 50/15
https://ukosku.webnode.cz/, vstup je ze zadní části budovy. K sálu přiléhá restaurace, v níž si lze od rána koupit
občerstvení, např. párky, a v průběhu dne samozřejmě teplý oběd.
Autem: GPS 50.7815856N, 15.0568028E, nedaleko burzy je parkoviště. V případě ztráty orientace – v blízkosti burzy

je fotbalový stadion U Nisy. 
Autobusem z výstavy: Když vyjdete před budovy kavárny Pošta, uvidíte vlevo most a úplně pod mostovkou se

nachází zastávka autobusů č. 13, 24, 26 (směr Pavlovice, Krásná Studánka, Kateřinky). Autobus o víkendu jezdí
každých 15 minut. Vystoupíte 3. zastávku „Vrchlického“ a odtud je burza vzdálena asi 100 m mírně do kopce.

Pokud přijedete autobusem na autobusové nádraží, popřípadě vlakem: Využijte tramvaj č. 3, směr Lidové Sady,
a vystupte 3. zastávku na Šaldově náměstí. (Odtud lze jít pěšky na výstavu asi 200 m.) Vy však přestupte na auto-
bus 13, 24, nebo 26 směr (Pavlovice, Krásná Studánka nebo Kateřinky) a vystupte 4. zastávku „Vrchlického“.
Odtud je burza vzdálena asi 100 m mírně do kopce. 

Pokud přijedete autobusem na zastávku „Fügnerova“ (převážně směr od Prahy): Nastupte na autobus linky
13, 24, nebo 26 (směr Pavlovice, Krásná Studánka nebo Kateřinky) a vystupte 5. zastávku „Vrchlického“.
Odtud je burza vzdálena asi 100 m mírně do kopce. Pozor, nesmíte nastoupit směr Doubí sídliště.

Jak na burzu známek?

Městská hromadná doprava – přestupní lístek na 40 minut stojí 20 Kč, pro důchodce nad 65 let, děti a mládež
do 18 let a studenty do 26 let jen 5 Kč.  

Další informace k výstavě
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Sponzoři výstavy: 

• Odeslání exponátů literatury ........................................ do 15. 7.
• Uhrazení výstavního poplatku ..................................... do 31. 7.
• Odeslání naskenovaného exponátu ........................... do 31. 7.
• Doručení exponátu poštou na adresu: Josef Chudoba, 

Křížová 1614/8, Liberec 30, 463 11 ........................... do 20. 9.
• Osobní předání exponátu na výstavě ............... 21. nebo 22. 9.
• Palmáre .......................................................... 28. 9. od 19 hodin
• Výdej exponátů ........................................... 29. 9. po 14. hodině

Důležitá data pro vystavovatele:

Záštitu výstavě poskytli: hejtman Libereckého kraje, primátor statutárního města Liberce 
a ředitel Krajského ředitelství policie Libereckého kraje (viz též Bulletin č. 1).

Partnerem výstavy je Policie České republiky, mediáním partnerem je časopis FILATELIE.

Děkujeme za poskytnutou finanční podporu výstavy následujícím přispěvatelům (v abecedním pořadí):
Česká numismatická společnost pobočka Liberec a Jablonec nad Nisou (2.000 Kč); ČSOB, a.s. (10.000 Kč);
Drahoňovský Milan (oficiální fotograf výstavy); Grusman Petr (5.000 Kč); Gynekologie SONA s.r.o. (7.000 Kč);
Hergesel Jan, Ing. (1.000 Kč); Heřman Ivo (5.000 Kč); Holina Karel, Mgr. (500 Kč); Holinová Lenka (500 Kč);
Huková Jana, Ing. (3.000 Kč); Chudoba Josef ml. (10.000 Kč); Chudoba Josef st. (5.000 Kč); KF 04-60
Mikulášovice (1.000 Kč); Krobot Petr, MVDr. (10.000 Kč); Liberecká pražírna (500 Kč); Nedomanská
Hejzlarová Jasněna (500 Kč); Ondráček Martin, Bc. (1.000 Kč); Ottová Tamara, Ing. (1.000 Kč); Pech
Bohumil, ing. (500 Kč); Pětník Miroslav, Ing. (1.000 Kč); Staňková Ivana (10.000 Kč); Štafl Zdeněk (500 Kč);
Šúlek František (500 Kč); Tecl Jaromír (1.000 Kč); Wirkner František (500 Kč).
Pokud chcete výstavu LIBEREC 2019 podpořit, můžete přispět minimálně částkou 500 Kč zaslanou na
bankovní účet 2601566340/2010. Jména všech přispěvatelů budou uvedena v katalogu výstavy a na jejích
webo vých stránkách www.filatelie-liberec.cz

Doporučujeme objednat si ubytování v hotelu Technické univer -
zity v Liberci (Unihotel) - http://www.unihotel.cz/ ve Voroněžské
ulici, který je vzdálen asi 300 m od výstavy. Ubytování pro dvě
osoby na jednu noc stojí přibližně 900 Kč. Hotel neposkytuje
snídani. Organizační výbor dojednal výstavní slevu – pro získání
slevy uveďte heslo „Poštovní známky“. 

Z hotelů vyšší kategorie v blízkosti výstavy lze využít například
hotel Zlatý lev - https://www.clariongrandhotelzlatylev. com/cs/ .

Ubytování


