Tisková zpráva

Termín filatelistické výstavy 2. a 3. stupně
SVITAVY 2014 se blíží
Přímí účastníci filatelistické výstavy 2. a 3. stupně (původně regionální + premiéra) ve
Svitavách, která se ve městě na česko-moravském pomezí uskuteční ve dnech 25. - 28. září, budou
mít možnost shlédnout celkem 76 filatelistických exponátů a dalších šest exponátů z oblasti
literatury. Bude to prezentace 56 vystavovatelů, kteří tak zaplní 224 výstavních ploch. Celá akce
bude vhodně doplněna bohatým doprovodným programem s výstavou obsahově i tématicky
propojeným. Organizátorům se podařilo soustředit celé filatelistické dění do tří objektů, které spolu
téměř sousedí, což jistě návštěvníci ocení.
Samotná výstava poštovních známek, nad kterou převzal záštitu Svaz českých filatelistů, město
Svitavy a Pardubický kraj, bude slavnostně zahájena ve
čtvrtek 25. září vernisáží plánovanou na 10 hodin
dopoledne do objektu Městského muzea a galerie v
Máchově aleji. Do přízemí tohoto objektu bude v rámci
doprovodného programu, po dohodě s Poštovním muzeem
v Praze, nainstalována výstava o Poště za Velké války.
V muzeu si budou moci také návštěvníci nechat po celou
dobu výstavy orazítkovat své filatelistické zásilky
příležitostným razítkem, k této akci speciálně vydaným,
včetně jejich ofrankování a opatření R-nálepkou.
Samozřejmostí budou k zakoupení i všechny filatelistické
materiály vydané k výstavě Svitavy 2014: obrázková
dopisnice „A“ s přítiskem výstavy, známka s přítiskem na
kuponu a devítibloky třídy „V“.
V protější budově, dominantě města Svitavy Ottendorferově domě, budou umístěny (v nesoutěžní třídě)
exponáty z oblasti esperanta. Důvod pro takovéto rozmístění je prostý – v Ottendorferově domě je
umístěno Muzeum esperanta, jediné tohoto druhu v celé České republice.
Třetím objektem, ležícím v těsné blízkosti obou výše zmíněných, je multifunkční a kulturní
centrum Fabrika. V jeho prostorách proběhne v sobotu 27. září od 8 do 15 hodin celostátní burza
poštovních známek. Budou sem ale umístěny i další doprovodné akce výstavy. Sobotní blok doplní i
autogramiáda všech autorů tisků vydaných k výstavě, jejíž začátek pořadatelé naplánovali na 14
hodin. V prostorách Fabriky se v sobotu uskuteční i odborné přednášky s filatelistickou tématikou,
rozdělené do dopoledního bloku se začátkem v 10 hodin a bloku odpoledního se začátkem ve 14
hodin.
Vstupné na výstavu bude činit 60 Kč, členové Klubu Filatelie budou mít při vstupu 50 % slevu a
mládež do 18 let, senioři nad 70 let a ženy budou platit jednotné vstupné 40 Kč. Výstava bude
otevřena ve čtvrtek 25. září vernisáží od 10 hod., dále pak v pátek a v sobotu vždy od 9 do 19 hod. a
v neděli (zakončení) od 9 do 14 hodin.
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