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Svaz českých filatelistů
Union of Czech Philatelists

1. /

Partneři a patroni výstavy PRAGA 2018
/ PRAGA 2018 Partners & Patrons

založen 1990 / founded 1990
Zapsaný spolek sdružující sběratele např.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

poštovních známek
celin, poštovně prošlých celistvostí
pohlednic
poštovní historie
regionální historie
R-nálepek a nálepek APOST
zásilek polních post
zásilek autopošt a vlakových pošt
aerofilatelistických celistvostí
astrofilatelistických celistvostí
zásilek polární filatelie
zásilek olympijské a sportovní filatelie

Svaz českých filatelistů navazuje
na své předchůdce, jejichž historie
sahá až do roku 1887, kdy byl
založen Český klub filatelistů
v Praze. Roku 1926 se čeští
a slovenští filatelisté podíleli na
založení Mezinárodní filatelistické
federace (F.I.P.) a v roce 1989 na
ustavení Federace evropských
filatelistických svazů (FEPA).

Fédération Internationale
de Philatélie (F.I.P.)
www.f-i-p.ch

Federation of European
Philatelic Associations
www.fepanews.com

Svaz českých
filatelistů, z.s. (SČF)
www.informace-scf.cz

Generální partner
/ General Partner

Auktionshaus Christoph Gärtner
Oficiální aukcionář
/ Official Auctioneer
www.auktionen-gaertner.de

www.ceskaposta.cz

Staňte se členy některého z klubů filatelistů v místě Vašeho bydliště, nebo členy celostátně
působících odborných filatelistických společností. Speciální kluby pro mladé filatelisty!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Společnost sběratelů čs. a české známky
Společnost sběratelů knihtiskových
známek

Společnost sběratelů celin s neoficiálním
přítiskem
Společnost sběratelů celin
Společnost přátel Poštovního muzea
Společnost aerofilatelie
Společnost teritoriální filatelie
Sekce Známkové země Ruska
Sekce Polsko
Sekce USA a OSN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Odborná společnost komise znalců
Českomoravská společnost pro
poštovní historii
Sekce Polní pošty
Společnost sběratelů R-nálepek
Společnost poštovní historie
Sekce Kolky
Sekce Perfiny
Odborná společnost Kosmos
Odborná společnost Polární filatelie
Sekce Doprava
Olympsport

Více informací Vám podá sekretariát Svazu českých filatelistů

/4

Opletalova 29, 110 00 Praha 1 (naproti Hlavnímu nádraží)

Tel.: 222 541 395 / sekretariat@informace-scf.cz / www.informace-scf.cz

Poštovní muzeum Praha
www.postovnimuzeum.cz

Poštovní tiskárna cenin, a.s.
www.ptcpraha.cz

Renomia, a.s.
www.renomia.cz

Clarion Congress Hotel
www.clarioncongress
hotelprague.com

MARCO POLO
INTERNATIONAL spol. s r.o.
www.marco-polo.cz

Double Impact s.r.o.
www.sberatel.info

EUROPRINTY, spol. s r.o.
www.europrinty.eu

PRAHA TV s.r.o.
www.prahatv.eu

Pražský zpravodaj
www.prazsky-zpravodaj.cz

Český porcelán,
akciová společnost
www.cesky.porcelan.cz

Středočeské muzeum Roztoky
www.muzeum-roztoky.cz

Mucha Muzeum
www.mucha.cz
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2. / Hlavní město Praha
Založena

8. století n.l.
Počet obyvatel (k 1.1.2017)

1 280 000

Počet dlouhodobě žijících cizinců

170 000

Počet městských obvodů

Praha 1 – 10
Výměra

496 km 2
Nadmořská výška

399 m n. m.

Počasí srpen – průměrné hodnoty teploty

minimum 13,0 °C
maximum 23,5 °C

Víza
Pokud přijedete na výstavu ze zahraničí, ověřte si včas ve své zemi nutnost získat vstupní vízum,
případně splnit další povinnosti pro vstup na území ČR
Turistické informace
Organizace Prague City Tourism s pobočkami na Staroměstském náměstí, Václavském náměstí,
Můstku, Letišti Václava Havla terminály 1 a 2
( https://www.praguecitytourism.cz )

Hlavní pamětihodnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Turističtí průvodci
zajišťuje Prague City Tourism
( https://www.praguecitytourism.cz/en/our-services/guide-office )

Pražský hrad
Karlův most
Staroměstská radnice
Staroměstské náměstí
Židovské ghetto
Příkopy, Celetná a Pařížská ulice
Obecní dům
Prašná brána
Národní muzeum
Národní galerie
Národní divadlo
Stavovské divadlo
Zoo Praha
Rudolfinum – Česká filharmonie
Vyšehrad
Městské hradby
Betlémská kaple
Strahovský klášter
Anežský klášter
Břevnovský klášter
Petřín a Kampa

Městská hromadná doprava
zajišťuje jí Dopravní podnik hlavního města Prahy , více informací je na http://www.dpp.cz/
Informace o jízdenkách zjistíte na http://www.dpp.cz/jizdne-na-uzemi-prahy/
Dopravní spojení na výstavu PRAGA
• Autobusové nádraží Florenc: metro B, stanice Florenc – Vysočanská
• Hlavní nádraží Praha: metro C, stanice Hlavní nádraží – Florenc,
přestup na metro B, stanice Florenc – Vysočanská
• Masarykovo nádraží Praha: metro B, stanice Nám. Republiky – Vysočanská
• Letiště Václava Havla: autobusová linka 191, stanice Terminál 1 či 2 – Na Knížecí (Anděl),
přestup na metro B, stanice Anděl – Vysočanská
Taxislužba
• V Praze působí množství dopravních společností taxi, jejich seznam a kontakty
najdete na https://www.prague.eu/cs/prakticke
• Platbu bankovními kartami ve voze taxi je třeba předem ověřit
• Letiště Václava Havla je obsluhováno taxi firmami Taxi Praha a FIX
• V Praze dále působí alternativní dopravci UBER a Liftago
• Nedoporučujeme zastavovat taxi vozy na ulici, ale rozhodně si je objednávat předem
telefonicky či prostřednictvím Internetu.
Výměna valut
Doporučujeme využívat výhradně směnárny bank či renomovaných hotelů. Při využití služeb
pouličních směnáren či směnárníků na ulicích reálně hrozí podvedení zákazníka, ať již nevýhodným
směnným kurzem, nebo získáním neplatných či padělaných bankovek.

Zdroj: www.wikipedia.org
Důležitá telefonní čísla
Policie ČR
Městská policie Praha
Záchranná služba
Hasiči
Univerzální tísňová linka
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Všechny údaje platí k datu vydání Bulletinu, před cestou do Prahy si ověřte jejich platnost.
158
156
155
150
112
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Visa
Please check the visa requirements and/or other duties prescribed for the travellers to the Czech
Republic applicable on your country in a sufficient time before your departure for Prague

City of Prague

Touristic Offices
We recommend visiting the official touristic offices operated by City of Prague at Old Town Square,
Wenceslas Square, Mustek, terminals 1 & 2 of the Vaclav Havel Airport
( https://www.praguecitytourism.cz )
Main Sightseeings

City Founded

8 Century
th

Number of Inhabitants (as at 1.1.2017)

1.280.000

Number of Foreigners on Long-Stay

170.000

Number of City Districts

Prague 1 – 10
Size

496 km 2
Sea level

399 m over sea level
August Weather – average temperatures

minimum 13,0 °C / 55,4 °F
maximum 23,5 °C / 74,3 °F

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prague Castle
Charles Bridge
Old Town Hall
Old Town Square
Jewish Ghetto
Příkopy, Celetná a Pařížská Streets
Municipal House
Powder Tower
National Museum
National Gallery
National Theatre
Estates Theatre
Prague Zoo
Rudolfinum & Czech Philharmonic Orchestra
Vyšehrad
City fortification
Bethlehem Chapel
Strahov Monastery
St. Agnes Convent
Břevnov Monastery
Petřín Hill & Kampa District

Please refer to www.prague.eu for more visitors‘ information.

Source: www.wikipedia.org
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Important Phone Numbers
Police of the Czech Republic
Municipal Police of Prague
Rescue
Fire brigade
Universal Emergency Phone Number

158
156
155
150
112

Touristic Guides
We recommend employing the official touristic guides certified by Prague City Tourism
( https://www.praguecitytourism.cz/en/our-services/guide-office )
Public Transportation
To be operated by the municipal company Transportation Company of City of Prague, please refer to
more information at http://www.dpp.cz/ The operator runs buses, tramways and the underground
(Metro) lines across the city. The tickets are sold at the metro stations, from the vending machines at
the stops or from the driver. You might acquire a ticket valid for 1 day or 3 days, please refer to
http://www.dpp.cz/en/fares-in-prague/ .
Public Transportation to PRAGA 2018 Main Venue
• Florenc Bus Terminal: B underground line, Florenc – Vysočanská stations
• Main Railway Station: C underground line, Hlavní nádraží – Florenc stations, change for B
underground line Florenc – Vysočanská stations
• Masaryk Railway Station: B underground line, Nám. Republiky – Vysočanská stations
• Václav Havel Airport: bus 191, Terminal 1 or 2 stop – Na Knížecí (Anděl) stop, change for B
underground line, Anděl – Vysočanská stations
Taxi Transport
• There are many taxi cabs operators in Prague. The contacts to them have been listed
at https://www.prague.eu/en/practical
• The credit card payment needs to be confirmed in advance, not all cab drivers accept the bank
cards for payment
• The Vaclav Havel Airport to be operated only by the Taxi Praha & FIX Companies
• You can find here also the alternative transportation companies like UBER & Liftago
• We strongly don´t recommend to hire the taxies driving at the street, the better way is their
advance booking via phone or Internet
Money Exchange
We strongly recommend changing your money at the exchange offices run by the banks or the
reputable hotels. If you change your money at the street exchange offices or event with the individuals
walking on the streets, there is a high risk of being cheated by an improper rate of exchange/hidden
fees or by receipt of the invalid or counterfeit banknotes. The real examples of the touristic traps are
shown at https://www.youtube.com/playlist?list=PLM9_KZNJw8qGuEHJf4lcf IiGwpiRtcKAm
All the information are valid as at Bulletin publishing date, please confirm them
before your Prague departure.
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3. / Ubytování Praha

Prague Accommodation

Kongresový hotel Clarion Praha 9 ****

místo konání výstavy PRAGA 2018
Popis hotelu:

Poloha:

Clarion Congress Hotel Prague je moderním
kongresovým centrem usilujícím o co největší
komfort svých hostů a vysokou úroveň
poskytovaných služeb. Jedinečnost a pohodlí
pocítí hosté díky pestré nabídce špičkových
služeb pod jednou střechou a vynikajícím
spojením s centrem.

Hotel se nachází přímo na trase metra B, stanice
Vysočanská, 10 minut metrem od historického
centra města a pouhých 20 km od Letiště
Václava Havla Praha (PRG).

Adresa: Freyova 33, 190 00 Praha 9
Tel.: 211 131 151 – 4

Pokoje:
•
•
•
•
•
•
•

celkem 559 pokojů a apartmá
471 pokojů typu Standard
63 pokojů typu Executive
25 luxusních apartmá (Junior, Conference,
Prezidentské)
bezbariérové pokoje
nekuřácké pokoje
exekutivní patro s Club Lounge.

Clarion Congress Hotel Praha 9 ****

The PRAGA 2018 Venue

Hotel description
Clarion Congress Hotel Prague is the leading
congress centre focusing on international
conferences, meetings and events, and
additionally, is very convenient for leisure
activities too. Guests can benefit from a wide
range of services under one roof and enjoy an
easy connection to the historical city centre.

Address: Freyova 33, 190 00 Praha 9

Location
The hotel is situated directly at the Vysočanská
underground station (yellow B line), only 10
minutes from the historical city centre and just 20
km from the Vaclav Havel Airport Prague (PRG).
Rooms
• total of 559 Rooms and Suites
• 471 Standard Rooms
• 63 Executive Rooms
• 25 Suites (Junior, Conference, Presidential)
• rooms for the physically challenged
• non-smoking rooms
• Executive floor with Club Lounge

Phone: 211 131 151 – 4

Web: www.clarioncongresshotelprague.com/cs/

Web: www.clarioncongresshotelprague.com/en/

E-mail: congress@cchp.cz

E-mail: congress@cchp.cz

Při rezervaci prosím uveďte heslo „PRAGA 2018“

Please use the “PRAGA 2018” Password
for the reservation
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Grandior Hotel Prague *****

Grandior Hotel Prague *****

Poloha a popis hotelu:

Ubytování:

Hotel byl otevřen v březnu 2014 a naleznete jej
přímo v srdci Prahy, jen pár minut chůze od
nejvýznamnějších památek města.

•

Nadčasové a stylové interiéry hotelu poskytují
maximální pohodlí i těm nejnáročnějším
cestovatelům a díky poloze v blízkosti
autobusového i vlakového nádraží a metra
Florenc je hotel ideálním výchozím bodem
k objevování pražských architektonických
i kulturních klenotů.

•
•
•

•

•

393 prostorných designových pokojů, včetně
52 DeLuxe pokojů a Apartmá
zdarma Wi-Fi internetové připojení ve
všech pokojích i veřejných prostorách
snídani formou bufetu v ceně ubytování
kávový a čajový set na všech pokojích
restauraci Bistro & Café Grandior se
specialitami české a mezinárodní kuchyně
parkování v podzemních garážích
(za poplatek).

Location and description:
New design hotel perfectly situated in the city
centre of Prague opened in March 2014.
Such attractions of the historic Prague Old
Town, like Astronomical Clock on the Old Town
Hall, Municipal House on Square of Republic or
Charles Bridge, Powder Tower, Music Theatre
Karlin and many others are in the immediate
walking vicinity, making this hotel a great
choice for all travelers.
The guests enjoy easy access to public transport
and the central train station. Underground
(Florenc station, B & C underground lines)
or tram stops are just around the corner and
parking is right in the place.

Adresa:  Na Poříčí 1052/42, 110 00 Praha 1

Address:  Na Poříčí 1052/42, 110 00 Praha 1

Tel.: 226 295 111

Phone: 226 295 111

Web: www.hotel-grandior.cz/cs/  

Web: www.hotel-grandior.cz/en/

E-mail: michaela.cyprianova@marco-polo.cz

E-mail: michaela.cyprianova@marco-polo.cz

/ 12

Rooms:
•

•

•

Grandior Hotel Prague provides 393
spacious design rooms, including 52 DeLuxe
rooms and suites
free wireless internet connection in public
areas Coffee & tea making facilities in
all rooms
Grandior restaurant serving fine Czech and
international cuisine, variable conference
rooms with high-tech equipment, parking
in the hotel’s underground garage (for a fee).
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Hotel Olympik ****

místo konání sběratelského veletrhu EXPO

Poloha a popis hotelu:

Ubytování:

Hotel se nachází 10 minut metrem od centra
města. Nejbližší zastávka metra je 5 minut pěšky.

306 pokojů hotelu Olympik je po kompletní
rekonstrukci a svým vybavení odpovídají
kategorii 4*.

Hotel Olympik ****

The EXPO Philatelic Fair Venue
Location and description
Hotels Olympik group are located in the center
Prague. Excellent transport links to Wenceslas
Square, Old Town Square and to Prague Castle.

The 306 Olympic Hotel rooms have been
completely renovated and their equipment
complies with the four-star category.
TV with programmes transmitted by satellite,

TV se satelitním příjmem, trezor, minibar,

safe, minibar, telephone, internet (fee), toilet and
bathroom or a shower, air conditioning.

telefon, internet (za poplatek), toaleta a koupelna
s vanou nebo sprchovým koutem, klimatizace.

Adresa: Sokolovská 138, 186 76 Praha 8

Address: Sokolovská 138, 186 76 Praha 8

Tel.: 266 184 820

Phone: 266 184 820

Web: www.olympik.cz/cz/

Web: www.olympik.cz/en/

E-mail: jirasek.petr@sberatel.info

E-mail: jirasek.petr@sberatel.info
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Rooms:
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Motel One ***
Poloha a popis hotelu:
Motel One hotel je situován v centru města
nedaleko Křižíkovy fontány, kostela sv.
Mikuláše či kostela Sv. Fratniška z Assisi.
Řada pražských atrakcí je v docházkové
vztálenosti od hotelu. Ve vzdálenosti cca
400 metrů od hotelu se nachází stanice metra
Florenc, Hlavní nádraží je situováno přibližně
10 minut pěší chůze od hotelu. Hotel je dobře
dostupný i z letiště Václava Havla, nedaleko
hotelu se nachází nákupní centrum Palladium
a supermarket.

Motel One ***
Ubytování:
Všech 141 pokojů je vybaveno klimatizací,
převlékárnou, kabelovou televizí a Internetem.
Pokoje nabízí koupelny s ručníky, sprchou,
fénem a dalšími toaletními potřebami.
Návštěvníci obdrží snídani, v hotelové
restauraci jsou pak servírován výběr
z mezinárodní kuchyně. Hotel nabízí
svým návštěvníkům konferenční prostory
a nepřetržitou recepci.

Location and description
Motel One Prague is located in the center of
Prague, right next to sights as Křižík Fountain,
St. Nicholas Church and St. Francis of Assisi
Church. All the hotspots of the city of Prague
are within walking distance of the hotel and
provide an unforgettable experience for every
visitor. This hotel is located just 400 meters
from Florenc Metro Station line B. Prague Main
Railway train station is 10 minutes’ walking
distance from the hotel. Quick access to Václav
Havel Airport 15 km away. Motel One Prague
is set close to Palladium shopping mall and
a supermarket.

Adresa: Na Poříčí 1048/30, 110 00 Praha 1

Address: Na Poříčí 1048/30, 110 00 Praha 1

Tel.: 222 334 500

Phone: 222 334 500

Web: www.motel-one.com/cs/hotely/praha/

Web: www.motel-one.com/en/hotels/prague/

hotel-praha/

hotel-prague/

E-mail: michaela.cyprianova@marco-polo.cz

E-mail: michaela.cyprianova@marco-polo.cz
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Rooms
All 141 rooms are air-conditioned, with work
desk, climate control, a dressing area, cable
TV and wireless internet. They offer private
bathrooms with bath sheets, a shower and
complimentary toiletries and a hairdryer.
A complimentary breakfast is served daily.
A fine selection of international dishes is
served at the traditional restaurant. Motel One
Prague offers to visitors the internet access and
a conference room as well as 24 hour reception.
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Best Western Hotel Pav ***
Poloha a popis hotelu:
Moderní tříhvězdičkový hotel Páv naleznete
blízko Národního divadla, v klidné části
historického centra Prahy. V jeho okolí se nachází
významné pražské památky, restaurace, bary
a obchodní centra (Tesco My, Quadrio). Stanice
metra B Národní třída je nedaleko.

Best Western Hotel Pav ***
Ubytování:
88 elegantně a moderně zařízených
nekuřáckých pokojů poskytne příjemné
a pohodlné zázemí pro odpočinek po
procházkách Prahou nebo po obchodním
jednání. Všechny pokoje jsou s vlastním
příslušenstvím. Na pokojích je k dispozici sada
na přípravu kávy a čaje (varná konvice, káva,
čaj). Zvířata jsou možná za poplatek.

Location and description
Best Western Hotel Páv is a modern, small
hotel located in a quiet quarter of Prague 1, but
still in the very centre of Prague, spectacular
monuments, art galleries, theatres and music
halls. A perfect access to the Prague metro line
B, tram and bus transport, which will take you to
all parts of Prague. Gourmets can enjoy their stay
in Prague as well, due to numerous restaurants,
cafés and bars in the vicinity of the hotel. After
all, the famous restaurant and brewery U Fleků is
just a few steps from our hotel.

Adresa: Křemencova 13, 110 00 Praha 1

Adresa: Křemencova 13, 110 00 Praha 1

Tel.: 221 502 111

Tel.: 221 502 111

Web: www.hotel-pav.cz/cs/

Web: www.hotel-pav.cz/en/

E-mail: michaela.cyprianova@marco-polo.cz

E-mail: michaela.cyprianova@marco-polo.cz
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Rooms
The total renovation of the hotel, which took
place in 2007, achieved a combination of the
original historical aspects of the building with
a simple modern design. Spacious and smart
rooms are equipped with private bathroom
(tub/shower, hair dryer, towels, hotel cosmetics)
and toilet, LCD television with satellite channels,
IDD phone, radio alarm clock and a safe deposit.
Wi-fi internet connection is free of charge. Pets
in room allowed for a fee.
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4. /

Kongresový hotel Clarion Praha 9 ****

Křižovatka obchodu, odpočinku, životního stylu a nákupů

Popis hotelu:
Clarion Congress Hotel Prague je moderním
kongresovým centrem usilujícím o co největší
komfort svých hostů a vysokou úroveň
poskytovaných služeb. Jedinečnost a pohodlí
pocítí hosté díky pestré nabídce špičkových
služeb pod jednou střechou a vynikajícím
spojením s centrem.
Poloha:
Hotel se nachází přímo na trase metra B, stanice
Vysočanská, 10 minut metrem od historického
centra města a pouhých 20 km od letiště Václava
Havla Praha (PRG). V blízkosti multifunkční O2
arény (víceúčelového stánku pro sport, kulturu,
zábavu, výstavy, veletrhy apod.).
Pokoje:
• celkem 559 pokojů a apartmá
• 471 pokojů typu Standard
• 63 pokojů typu Executive
• 25 luxusních apartmá (Junior, Conference,
Prezidentské)
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•
•
•

bezbariérové pokoje
nekuřácké pokoje
exekutivní patro s Club Lounge

Vybavení pokojů:
• Wi-Fi / kabelové internetové připojení
zdarma
• individuálně nastavitelná klimatizace
• telefon s přímou provolbou
• LCD SAT
• bezpečnostní schránka
• minibar
• žehlící set
• koupelna s vanou, WC a fénem
• čajový a kávový set
• exekutivní pokoje a apartmá nabízejí řadu
benefitů: konzumace z minibaru zdarma,
parkování zdarma, vstup do Club Lounge,
kde jsou celý den připraveny nealkoholické
nápoje a drobné občerstvení, PC, internet,
tuzemský a zahraniční tisk aj.

Gastronomie:
• Brasserie Veduta – 570 míst
• Restaurace Benada – 80 míst
• Lobby Bar Chronos 24/7
• Bar Tempus
• Club Lounge
• Catering
Proč právě náš hotel?
• prověřený standard značky Clarion
• jedno z největších kongresových center
s moderním designem a variabilními
prostory až pro 2500 delegátů
• ojedinělá možnost ubytování všech hostů
velkých konferenčních akcí
• přímý vstup do stanice metra Vysočanská
(trasa B)
• parkoviště pro osobní automobily i autobusy
• nákupní Galerie Fénix – místo odpočinku
a zábavy
• wellness & fitness centrum
Konferenční prostory:
• 4000 m² konferenčních a výstavních
prostor až pro 2500 delegátů
• 27 konferenčních místností
• největší sál s kapacitou až 2000 míst
a výškou stropu 8 m

•
•
•
•

variabilita sálů umožňuje rozdělení na
menší prostory dle požadavků klienta
moderní technické vybavení a zázemí
vhodné pro všechny typy akcí
vysokorychlostní připojení k internetu
možnost umístit auto do konferenčního centra

Hotelové služby:
• služby recepce a concierge 24/7
• podzemní garáže pro 600 aut
a 9 stání pro autobusy
• pokojová služba
• Wi-Fi připojení ve společenských prostorách
• praní a žehlení prádla
• taxi, letištní transfer
• sekretářské služby
• internetový koutek
• květinová služba
• wellness & fitness centrum – kardio zóna,
relaxační bazén, jacuzzi, sauna, pára,
masáže

Adresa: Freyova 33, 190 00 Praha 9
Tel.: 211 131 151 – 4
Web: www.clarioncongresshotelprague.com/cs/
E-mail: congress@cchp.cz
Při rezervaci prosím uveďte heslo „PRAGA 2018“
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Clarion Congress Hotel Praha 9 ****
Where business, relaxation, lifestyle & shopping meet

Hotel description
Clarion Congress Hotel Prague is the leading
congress centre focusing on international
conferences, meetings and events, and
additionally, is very convenient for leisure
activities too. Guests can benefit from a wide
range of services under one roof and enjoy an
easy connection to the historical city centre.
Location
The hotel is situated directly at the Vysočanská
underground station (yellow line B), only 10
minutes from the historical city centre and
just 20 km from the International Vaclav Havel
Airport Prague (PRG). We are in close proximity
to the multipurpose O2 arena (a venue for
sports, culture, entertainment, exhibitions, fairs
and other events).
Rooms
• total of 559 Rooms and Suites
• 471 Standard Rooms
• 63 Executive Rooms
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•
•
•
•

25 Suites (Junior, Conference, Presidential)
rooms for the physically challenged
non-smoking rooms
Executive floor with Club Lounge

Room facilities
• free Wi-Fi / wired internet connection
• individually adjustable air-conditioning units
• direct dial phone
• LCD SAT
• safe-deposit box
• minibar
• tea and coffee making facilities
• iron & ironing board
• bathroom with bathtub, WC and hair dryer
• executive rooms and suites offer
a number of benefits, such as free minibar
consumption, free parking, access to the
Club Lounge, which provides soft drinks
and small refreshments throughout the day,
a PC with internet connection, local and
foreign press, etc.

Gastronomy
• Brasserie Veduta restaurant– 570 seats
• Benada Restaurant – 80 seats
• Chronos Lobby bar 24/7
• Tempus Bar
• Club Lounge
• Outside Catering
Why choose our hotel?
• proven standard of the Clarion brand
• one of the largest congress centres with
a modern design and variable space for up to
2,500 delegates
• a unique chance to accommodate all the
guests of major conference events
• direct access to the underground station
Vysočanská (yellow line B)
• parking spaces for 600 cars and 9 coaches
• the shopping mall Fénix – a place for
relaxation and entertainment
• wellness & fitness centre
Meetings & Conferences
• 4000 sqm of conference and exhibition
space for up to 2,500 delegates
• 27 conference rooms
• the largest hall, with its 8m-high ceiling, is
able to host up to 2,000 guests

•
•
•
•

the halls are adaptable and may be divided
into smaller rooms according to client needs
state-of-the-art technical equipment
suitable for all kinds of events
high-speed internet connection
car access to the main conference hall

Hotel services
• reception and concierge services 24/7
• underground parking – 600 spaces for cars
and 9 spaces for coaches
• room service
• free Wi-Fi internet access in hotel public areas
• laundry and dry cleaning services
• taxi, airport transfer
• secretarial services
• internet corner
• floral services
• wellness & fitness centre – cardio zone,
relaxing swimming pool, Jacuzzi, sauna,
steam room, massage

Address: Freyova 33, 190 00 Praha 9
Phone: 211 131 151 – 4
Web: www.clarioncongresshotelprague.com/en/
E-mail: congress@cchp.cz
Please use the “PRAGA 2018” Password
for the reservation
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3D mapa

/ Hotel layout

Plánek konferenčních prostor
/ Congress Centre Floorplan

Všechny konferenční místnosti budou vybaveny dle Vašich potřeb.
All conference rooms are joinable according to your needs.
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Konferenční místnosti / Meeting Rooms Capacity
Konferenční místnost
/ Meeting Room

Rozloha
/ Area

Výška stropu
/ Ceiling Height

Rozměry
/ Dimensions

Divadlo
/ Theatre
Style

Škola
/ Classroom

U
/ U–Shape

Tabule
/ Boardroom

Banket
/ Banquet

Kabaret
/ Cabaret

Koktejl
/ Cocktail

m

Sq ft

m

ft

D x Š (m) / L x W (m)

Meridian

595

6441

8

26

29,25 x 20,35

770

510

120

60

400

320

1.100

Zenit

297

3215

8

26

19,55 x 15,2

340

210

60

50

180

128

400

2

Nadir

273

2961

8

26

19,55 x 14

340

210

60

50

180

128

300

Zenit+Nadir

570

6177

8

26

29,2 x 19,55

670

430

100

90

340

280

700

Meridian+Zenit+Nadir

1170

12660

8

26

40 x 29,25

1.500

850

-

-

770

560

1.800

98

1055

3

13

13 x 7,5

105

63

33

30

50

40

-

Aquarius
Taurus

109

1178

3

13

13 x 8,38

105

63

33

30

50

40

-

Aquarius+Taurus

205

2222

3

13

15,8 x 13

170

108

45

30

100

80

300

Leo

98

1062

3

13

13 x 7,55

105

63

33

30

50

40

-

Virgo

108

1178

3

13

13 x 8,38

105

63

33

30

50

40

-

Leo+Virgo

206

2236

3

13

15,9 x 13

170

108

45

30

100

80

300

Tycho

132

1424

2,75

13

16,15 x 8,15

140

99

45

36

80

64

-

Kepler

154

1660

2,75

13

16,15 x 9,5

130

90

45

36

80

64

-

Tycho+Kepler

285

3084

2,75

13

16,15 x 17,65

300

165

-

-

180

136

400

Stella

98

1065

2,8

13

12,35 x 7,97

88

54

33

24

50

40

-

Quadrant

54

581

3

13

7,7 x 7

50

36

21

21

30

24

-

Salonek 12
/ Lounge 12

17

160

2,5

8

4,4 x 3,8

-

-

-

8

-

-

-

Salonek 13
/ Lounge 13

17

160

2,5

8

4,4 x 3,8

-

-

-

8

-

-

-

Salonek 14
/ Lounge 14

17

160

2,5

8

4,4 x 3,8

-

-

-

8

-

-

-

Salonek 15
/ Lounge 15

17

160

2,5

8

4,4 x 3,8

-

-

-

8

-

-

-

Salonek 16
/ Lounge 16

17

160

2,5

8

4,4 x 3,8

-

-

-

8

-

-

-

Salonek 17
/ Lounge 17

23

248

2,5

8

6,1 x 3,8

-

-

-

12

-

-

-

Salonek 18
/ Lounge 18

23

248

2,5

8

6,1 x 3,8

-

-

-

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 –14

-

-

-

Konferenční apartmá
/ Conference Suites
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We are a proud partner of Praga 2018 exhibition.

PLZEŇSKÁ RESTAURANT
IN MUNICIPAL HOUSE

We believe the luxuries of Prague and the Czech Republic are its history, tradition,
architecture and people. Welcome at Prague and enjoy your time, be inspired with
our tailor-made tours for you:

The Best of Prague Tour
Karlovy Vary tour
Český Krumlov tour
Find more details at escape-explore-prague.com or contact us at info@marco-polo.cz

* THE MOST BEAUTIFUL ART NOUVEAU
* TRADITIONAL CZECH CUISINE
* CHEF´S SPECIALS
* FOLKLORE LIVE MUSIC
* THE BEST PILSNER BEER IN PRAGUE
ONE OF OLDEST CZECH
RESTAURANTS IN PRAGUE
NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 5
PRAHA 1 110 00
PLZENSKARESTAURACE.CZ

IT IS OUR PLEASURE TO HOST THE
WORLD STAMP EXHIBITION DINNER
14.8.2018

Buy

award-winning Czech stamps

Jan Jessenius - Common
Czech-Slovak-PolishHungarian Stamp
Catalogue number: 0893
Year of issue: 2016

Franz Kafka
Catalogue number: VZS12
Year of issue: 2013

Nature Protection
Owls - Eagle Owl
Catalogue number: A0853
Year of issue: 2015

Známky s přítiskem na výstavě PRAGA 2018
Nechte si přímo na výstavě vyrobit známky s vlastním přítiskem. Pro rok 2018 připravila
Česká pošta pro vytváření přítisků nový tiskový list se slavným motivem Hradčan od
Alfonse Muchy. A pouze na tiskové listy vyrobené přímo na PRAGA 2018 si budete moci
unikátně nechat přidat na kupón také logo výstavy.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

www.ceskaposta.cz/pritisky | tel.: 954 400 692

Dejte svém

u psaní tvář

Karel Plicka (1894–1987)
- Common Czech-Slovak Stamp
Catalogue number: A0575
Year of issue: 2008

Find out more about other
award-winning Czech stamps
and where to buy them on
www.ceskaposta.cz/praga-2018

1150 Years since the Arrival of Cyril
and Methodius - Common CzechSlovak-Vatican-Bulgarian Stamp
Catalogue number: A0767, Year of issue: 2013

This is not a binding proposal to conclude a contract. Availability of the products depends on the stock.

6. / Doprovodné filatelistické akce
Datum

Akce

Philatelic Events Accompanying the Exhibition

Vstup

Date

Event

jen na pozvánku

14. 8. 2018

PRAGA 2018 Opening Ceremony

Entrance
by invitation only

14. 8. 2018

slavnostní zahájení výstavy

15. 8. 2018

otevření výstavy pro veřejnost

15. 8. 2018

PRAGA 2018 Open for Public

16. 8. 2018

aukce firmy Auktionshaus Christoph Gärtner

16. 8. 2018

Auktionshaus Christoph Gärtner Auction

17. 8. 2018

aukce firmy Auktionshaus Christoph Gärtner

17. 8. 2018

Auktionshaus Christoph Gärtner Auction

17. 8. 2018

seminář sběratelství pohlednic

17. 8. 2018

Postcards Collecting Seminar

17. 8. 2018

zasedání Mezinárodní asociace fil. expertů (AIEP)

jen na pozvánku

17. 8. 2018

Meeting of International Association of Philatelic Experts (AIEP)

by invitation only

17. 8. 2018

Seminář FIP o povinnostech a akreditaci národních komisařů

jen na pozvánku

17. 8. 2018

by invitation only

18. 8. 2018

seminář FIP o významu filatelistického materiálu

FIP Seminar on Guidelines for Duties & Accreditation of
National Commissioners

18. 8. 2018

seminář FIP o otevřené třídě (Open Philately)

18. 8. 2018

FIP Seminar on Importance of Philatelic Material

18. 8. 2018

seminář FIP o aerofilatelii

18. 8. 2018

FIP Seminar on Open Philately

18. 8. 2018

FIP Seminar on Aerophilately

18. 8. 2018

seminář FIP o třídě 2C poštovní historie: historické, sociální
a speciální studie

18. 8. 2018

18. 8. 2018

zasedání Evropské filatelistické akademie (AEP)

FIP Seminar on 2C Postal History: Historical, Social and Special Studies

přednáška AEP: Adriano Cattani: Poštovní linka Benátky-Vídeň
a její odnože do Prahy, Varšavy a Cařihradu

18. 8. 2018

General Meeting of European Philatelic Academy (AEP)

18. 8. 2018

18. 8. 2018

18. 8. 2018

přednáška AEP: Jacek Kosmala: Počátky polské armády ve Francii v poštovních dokumentech 1917-1919

AEP Lecture: Adriano Cattani: The Postal Service Venice – Vienna
and its Branches for Prague, Warsaw and Constantinople

18. 8. 2018

18. 8. 2018

zasedání Mezinárodní asociace filatelistických autorů
a novinářů (AIJP)

AEP Lecture: Jacek Kosmala: The Creation and Beginning of
the Polish Army in France in Postal Documents 1917-1919

jen na pozvánku

18. 8. 2018

by invitation only

18. 8. 2018

Palmáre výstavy PRAGA 2018

jen na pozvánku

Meeting of World Association of Authors & Journalists in
Philately (AIJP)

18. 8. 2018

zasedání Předsednictva Mezinárodní filatelistické federace (FIP)

jen na pozvánku

18. 8. 2018

PRAGA 2018 Palmares

by invitation only

19. 8. 2018

Kongres Federace evropských filatelistických svazů (FEPA)

jen na pozvánku

18. 8. 2018

Board Meeting of Fédération internationale de philatélie (F.I.P.)

by invitation only

19. 8. 2018

Congress of Federation of European Philatelic Associations
(FEPA)

by invitation only
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jen na pozvánku

by invitation only
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7. /

Filatelistický veletrh EXPO

EXPO Philatelic Fair

Chcete se zúčastnit jako vystavovatel prodejního Expa v kongresovém centru hotelu Olympik?

Wish you to participate as an exhibitor in the Expo sales event in the congress center
of the Olympik Hotel?

Světová výstava PRAGA 2018 je akcí na nejvyšší filatelistické úrovni, proto počítáme i s účastí
špičkových firem z oboru. K dispozici mají základní stánky o velikosti od 9 m², které si mohou
vybavit podle vlastních požadavků.

The PRAGA 2018 World Stamp Exhibition is top-level philatelic event and we thus expect that
leading firms in the field will be present at it as well. They will have at their disposal exhibition
stands starting at 9 sq.m, which they will be free to equip and furnish at their discretion.

Prodejní místo je možné objednat jen v kongresovém centru hotelu Olympik, v hotelu Clarion
budou vystaveny pouze filatelistické exponáty. (Česká pošta a hlavní partner výstavy aukční dům
Gärtner budou mít zastoupení na obou místech).

A sales stand can be booked only in the congress center of the Olympik Hotel; there will be only
not-for-sale items on display in the Clarion Hotel. (As general partners of the event, the Czech Post
and Gärtner Auction House will be present at both venues).

Pozor, počet prodejních stánků je z kapacitních důvodů omezen! Rezervujte si tedy, prosím, své
místo včas!

Attention! For capacity reasons, the number of sales stands is limited, so book yours in time!

Vystavovatelé se mohou ubytovat přímo v hotelu Olympik, kde se koná prodejní Expo, a to za
speciální veletržní cenu.

Exhibitors can find accommodation directly in the Olympik Hotel, where the Expo sales event will
take place, and for a special event price at that.

Ceník výstavních ploch najdete na www.sberatel.info/praga2018

You will find the list of prices of exhibition space at www.sberatel.info/praga2018

Kontakt:
Petr Jirásek
Double Impact, V Zářezu 902/4, 158 00 Praha 5
Tel.: +420 223 014 424
Mobil: +420 602 236 557
E-mail: jirasek.petr@sberatel.info

Contact:
Mr. Petr Jirasek
Double Impact, V Zarezu 902/4, 158 00 Prague 5
Phone +420 223 014 424
Cell phone: +420 602 236 557
E-mail: jirasek.petr@sberatel.info

/ 34

/ 35

Collectors World
8. / C.G.
globální značka pro sběratele

Christoph Gärtner
aukcionář a ředitel skupiny
C.G. Collectors World

Pan Christoph Gärtner, aukcionář a ředitel
skupiny C.G. Collectors World, se stal trpělivým
sběratelem již ve svém raném věku. V roce 1984
po absolutoriu své školní docházky se rozhodl
učinit ze svého koníčka svojí profesi. Založil proto
svou vlastní firmu, která se během následujících
dvou dekád stala globálním lídrem v oblasti
celin, on sám se pak stal expertem na tématickou
filatelii a poštovní historii.

Se založením Aukčního domu Gärtner v roce
2004 začal plnit svůj dlouhodobý sen o místě,
kde se mohou setkávat sběratelé, zákazníci
a investoři z celého světa a sdílet svůj koníček.
Od dubna 2005 se usídlily dosavadní obchodní
a aukční části firmy v současném sídle
v německém městě Bietigheim-Bissingen.
Roku 2007 se skupina C. Gärtnera stala jedním
z nejúspěšnějších obchodníků a aukcionářů
na světě. Největší filatelistická aukční firma
v Evropě a druhá největší aukční firma na světě
patří po dlouhá léta k prominentním hráčům
filatelistického trhu.

Od převzetí firmy Pumpenmeier Auction House
v Kirchlengernu v roce 2014 investuje pan
Christoph Gärtner do rozvoje své korporátní
skupiny. V roce 2015 převzal společnosti Edgar
Mohrmann Auction House v Hamburku, Rauss
& Fuchs ve Stuttgartu, Detlef Hilmer v Mnichově
a roku 2016 Auction Galleries Hamburg (dříve
Schwanke GmbH). Nyní zaměstnává celá skupina
C.G. Collectors World více než 60 pracovníků
a velké množství partnerů v USA, Jižní Americe,
Asii, Austrálii a Evropě.
Aukce jsou zaměřeny zejména na: mezinárodní
filatelii a poštovní historii, mince, medaile,
bankovky, sbírky a partie, specializované
sbírky a celosvětové sbírky. Dodávky aukčního
materiálu jsou vítány na jakékoliv pobočce
skupiny C.G. Zkušení experti firmy dále
pravidelně cestují po celém světě.
„Ceníme si úzkého a důvěryhodného vztahu
s našimi zákazníky. Jako skupina vlastněná
jedním majitelem zajistíme flexibilnější
a rychlejší rozhodovací proces kdekoliv ve světě“
říká pan Christoph Gärtner.
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Ten je znám i jako „Velvyslanec filatelie „
zúčastněný na řadě různých projektů. Roku
2011 zahájil projekt „Buď na míči s cool
známkami“, který je vzdělávacím programem
pro školská zařízení, kterým dodává zdarma
filatelistické začátečnické balíčky. Již touto
cestou daroval na 30.000 zásobníků s více než
30 miliony poštovními známkami s katalogové
hodnotě přesahující 15 milionů Eur. Od roku
2013 každoročně udílí International C.G.
Award na podporu filatelistického výzkumu
a rozvoje znalostí.
Jednou z klíčových událostí letošního roku
je pro pana Gärtnera partnerství a pozice
oficiálního aukcionáře se specializovanou
světovou výstavou poštovních známek PRAGA
2018. V jejím rámci proběhne v Praze ve dnech
16.–17.8.2018 speciální aukce „Mezinárodních
rarit“. Pokud byste do této aukce chtěli
nabídnout svůj materiál, máte ještě čas až do
15. června tohoto roku.
Tel.: 0049 (0)7142 789 400
Web: www.auktionen-gaertner.de
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C.G. Collectors World
A Global Brand for Collectors

Christoph Gärtner
auctioneer, owner and
managing director of
the C.G. Collectors World

At a very early age Christoph Gärtner,
auctioneer, owner and managing director of
the C.G. Collectors World, already became
a passionate collector. In 1984, directly after
his final school examinations, he decided to
make his hobby his career. He started his own
company that developed within two decades
to the global leader on postal stationery and an
expert for thematics and postal history.

With the foundation of the Auction House
Gärtner in 2004 he began to realize his longheld dream to create his own place where
collectors, customers and investors from every
part of the world can meet and exchange.
Since April 2005 both, his trading and auction
house, have been united at the current C.G.
headquarter in Bietigheim-Bissingen/ Germany.
In 2007 the C.G. Group has joined the ranks of
the most successful auction and trading houses
worldwide. As the largest philatelic auction
house in Europe and the second largest in the
world the C.G Group has been playing in the big
leagues for years.

Since the acquisition of Pumpenmeier Auction
House in Kirchlengern 2014, Christoph Gärtner
has increasingly invested in the growth of his
company group.
In 2015 he acquired Edgar Mohrmann Auction
House in Hamburg, Rauss & Fuchs in Stuttgart,
Detlef Hilmer in Munich and in 2016 Auction
Galleries Hamburg (originally Schwanke
GmbH). Currently, over 60 employees and
a number of partners in the US, South America,
Asia, Australia and Europe work for C.G.
Collectors World.
The focus of the auctions is on: international
philately and postal history, coins, medals,
bank notes, large lots and estates, specialized
collections and collections worldwide.
Consignments for auctions are welcome at any
C.G. location. In addition the expert team tours
regularly in many countries worldwide.
„We value close and trusting relationships
with our customers. And as an owner-operated
group, we can ensure highly flexible and swift

/ 38

decision-making processes anywhere in the
world“ Christoph Gärtner emphasizes.
Also known as an „Ambassador of Philately“, he
is involved in a wide range of projects. In 2011 he
started the project „Be on ball with cool stamps“
as an educational program, providing schools
and other educational establishments with stamp
starter sets free of charge. He has donated over
30,000 albums with over 30 million stamps at
a total catalogue value of over 15 Million Euro.
Since 2013 he awards the annual International
C.G. Award to promote and maintain philatelic
research and knowledge.
One of Mr. Gärtner´s highlights this year is to be
the Philatelic Partner and Official Auctioneer of
the World Stamp Exhibition in Prague. The special
auction “International Rarities” will be held
during the Praga 2018, 16th to 17th of August 2018.
If you interested in consigning to this auction, the
closing date for consignments is the 15th of June.
Phone.: 0049 (0)7142 789 400
Web: www.auktionen-gaertner.de
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9. / Vystavování obrazových pohlednic
José Ramón Moreno, prezident Federace
evropských filatelistických svazů (FEPA)
Na zasedání Federace evropských
filatelistických svazů FEPA konaném roku
2015 v Aténách schválily členské svazy,
asociace a federace návrh pravidel pro soutěžní
vystavování obrazových pohlednic. Od té doby
se tato nová výstavní třída šíří po celém světě
a stala se velmi častou výstavní třídou na akcích
podporovaných FEPA, která navíc přitahuje
stále více pozornosti. Na valné hromadě FEPA
v roce 2018 bylo odsouhlaseno vytvoření týmu
vedeného paní Birthe King, jehož členy jsou
dále pan Alfred Kunz, pan Bojan Bračič a já,
který má propagovat a vysvětlovat hodnocení
exponátů obrazových pohlednic mezi jurymany
a vystavovateli.
V rámci oficiálního programu výstavy PRAGA
2018 se bude konat odborný seminář pro
vystavovatele a jurymany. V tomto krátkém
textu bych rád vysvětlil výtah z regulí této
výstavní třídy a základy jejího hodnocení.
•
•

•
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Je nutné, aby pro exponát existovala idea,
včleněná do plánu a zpracovaná do sbírky.
Vystavovatel musí na úvodním listě
vysvětlit, jak se rozhodl dané téma
zpracovat
Je třeba, aby vystavované pohlednice byly
originály a nikoliv jen obrázky či reprinty
(novotisky)

•
•

Důležitý je obraz pohlednic a nikoliv její
filatelistické parametry
Znalosti vystavovatele jsou posuzovány
z výběru materiálu a jeho různorodosti
stejně jako z popisu jednotlivých pohlednic.
Relevantní mohou bgýt i technické aspekty.

Stav: je třeba, aby vystavený materiál byl
nejlepší kvality. Tolerance platí jen pro nejstarší
pohlednice.
Vzácností: se rozumí obtížnost získání
pohlednice. Kolik je třeba vynaložit úsilí na
duplikování vystavené sbírky?
Prezentace: musí atraktivně představit
vystavené pohlednice, jejich různorodost. Listy
mohou obsahovat kresby, plánky a další objekty,
je třeba se ale vyhnout přehnanému zvýraznění
a barvám.
Rozdělení hodnotících bodů:
Idea, Plán (10) a Zpracování (20)
30
Znalosti, studium, výzkum
35
Stav (10) a Vzácnost (20)
30
Prezentace			5
Celkem				100

Exhibiting Pictured Postcards

José Ramón Moreno, President of the Federation
of European Philatelic Associations (FEPA)

•

At the 2015 FEPA Congress held in Athens,
all the national Federations, Associations or
Unions members of FEPA approved the proposed
Regulations and Guidelines for the Picture
Postcard Exhibition Class. Since then this
new Class is growing everywhere. That’s why
in most FEPA events the exhibits of Picture
Postcard are present with an increasing interest
for it. In the 2018 FEPA Annual Meeting was
agreed to form a team, led by Birthe King with
Alfred Kunz, Bojan Bračič and myself within the
team, to work on the promotion and teaching of
how evaluate the Picture Postcards exhibits for
jurors and exhibitors.

•

A seminar about the Picture Postcards will be
present in the official program of the PRAGA
2018 World Specialized World Exhibition
devoted to both jurors and collectors. I will try
to explain in this brief article an extract of the
Regulations including the basics when judging
Picture Postcards collections:
•

•

•

It is necessary the existence of an idea,
presented in the plan and developed in the
collection.
The exhibitor must explain in the
introduction / plan sheet how has decided to
develop the matter.
Look that they are really postcards and not
the other types of images or reprint.

The important is the image of the postcards
and not the philatelic particularities that
may have.
Check the knowledge that is proved by
the selection and variety of the exposed
material. Brief explanations of each
postcard. Also on technical aspects when
they are relevant.

Condition: The best quality available. To
be tolerant with the condition of the oldest
circulated postal cards.
Rarity: difficulty of finding those postcards.
How much work would it be needed to duplicate
the collection?
Presentation: attractive general printing.
Varied assembly. Occasional drawings or objects
could be present but to avoid that they filled the
pages with exaggerated colours.
Distribution of the Evaluation points:
Idea, Plan (10) and Treatment (20)
30
Knowledge and Research
35
Condition (10) and Rarity (20)
30
Presentation			 5
Total 			
100
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Denní život v Seville na počátku 20. století: Pouliční občerstvení
na místním trhu.
/ Daily Seville of the beginning of 20th Century. Street fritters
at the local fair.

Čínský pavilón v Lisabonu
/ The Chinese Pavilion in Lisbon

Reprint pohlednice London Bridge roku 1905. Ilustrace BK&CH.
Reprinty zhotovované později mohou být vystavovány jen
výjimečně.
/ Reprint of the London Bridge in 1905. Image BK&CH. Reprints
produced at a later time should only be shown exceptionally.

Ženy v typickém oblečení. Pohlednice byly kolorovány
z černobílých fotografií a pak tištěny. Tiskař: Tomas Sanz,
Sevilla 1905
/ Ladies with typical costumes. Picture Postcard is coloured
from black and white photos and then printed. Printer: Tomas
Sanz, Seville 1905

Lázně ve Vichy, Celestýnská fontána 1897.
/ Thermal of Vichy, The Celestins fountain. 1897.

Přední a zadní strana: nejedná se o pohlednici, ale o obrázek neurčený k posílání poštou. Ilustrace  BK&CH
/ Front and back. This is not a Picture Postcard. Is an illustration that was not meant to be sent trough the post. Images BK&CH

Pohlednice propagující Cannes jako turistické město vytištěná
roku 1948 Editions Gaby a editovaná Artaudem Pére et Fils.
/ Picture Postcard of promotion of the tourist city of Cannes
printed by Editions Gaby edited by Artaud Pére et Fils 1948.

Hrad Glücksburg ve Šlesvicku-Holštýnsku (Německo) na pohlednici “Gruss aus” z roku 1900. Ilustrace od BK&CH.
/ Glücksburg Castle, in Schleswig-Holstein, Germany in the “Gruss aus” card of 1900. Image from BK&CH.
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porcelán, akciová společnost
10. / Český
v Dubí, úspěch starý přes 150 let

Továrny a firmy vznikají a zanikají už od
samého počátku průmyslové výroby. A nikdo
se tomu nediví. Naopak, divíme se, když se
doslechneme, že existuje podnik, který vydržel
vyrábět třeba celých padesát let. Na severu
Čech, na úbočí krušnohorských kopců, ale
najdeme firmu, která překonává všechna
měřítka – funguje a vyrábí už plných 153 let!
Dubská porcelánka. Na jednom a tomtéž
místě vytvářejí tu zruční řemeslníci křehkou
a užitečnou krásu už od roku 1864. Kolem se
ploužila i řítila historie a názvy státu se měnily
- za těch sto padesát let se jich vystřídalo
hned devět. Všechno začalo v RakouskuUhersku. Porcelánka přežila První i okleštěnou
Druhou republiku, nacisty, komunisty,
privatizaci i přechod k tržnímu hospodářství.
Sedmnáctkrát změnila název a v jejím čele se
postupně vystřídalo šestnáct majitelů. A aby
toho nebylo dost, firma používá už 104 let
neměnnou ochrannou známku – třírohou
královskou korunku. Dodáme-li, že posledních
45 let vede porcelánku stejný ředitel, zůstává
nám nad tím rozum stát.
Český porcelán, akciová společnost zavádí do
prodeje na podporu svých prodejních aktivit
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Czech Porcelain, the Joint-Stock Company of Dubí,
the Success Lasting for More than 150 Years

každoročně několik nových tvarů výrobků,
kterými zvyšujeme pestrost a všestrannost své
nabídky. Je jedna z mála porcelánek v Evropě,
která nabízí k prodeji více než 850 různých
výrobků cibuláku a garantuje na ně 30letou
záruku na doobjednání jednotlivých dílů ve
shodném tvaru, dekoru i kvalitě, což nemá
u jiných souprav obdoby. Název cibulák se zažil
na tolik, že dnes nikdo nepřemýšlí nad názvem
dekoru, málokdo však ví, že to byl vlastně omyl
a dřívější neznalost asijských symbolů a rostlin
vedla k tomu, že granátové jablko bylo omylem
označováno za cibuli.
Český porcelán je pojem, který daleko
přesahuje hranice České republiky. Více než
stopadesátiletá tradice výroby porcelánu si
vydobyla zvuk na exotických trzích, jako je
Japonsko nebo Jižní Korea. Firma však hodlá
bojovat o zákazníky i jinde, rozšířila výrobu
o nové sortimenty a investovala do vybavení.
Výrobní technologie splňuje podmínky
a parametry pro používání myček na nádobí
či mikrovlnné trouby. Motto společnosti je
nabízet široký sortiment v kvalitě a cenách
vedoucí ke spokojenosti zákazníků. /PZ/
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11. /

Národní komisaři nominovaní pro
výstavu PRAGA 2018
/ National Commissioners Appointed
to PRAGA 2018 Exhibition

Kozma Dashi
Albánie / Albania

Gerald Heschl
Rakousko / Austria

David McLaughlin
Kanada / Canada
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Daneil Hugo Mello Teggia
Argentina / Argentine

Alexander Ilyushin
Bělorusko / Belarus

Mao-Hsin Lin
Tchai-wan / Chinese Taipei

John Dibiase
Austrálie / Australia

Jozef Ghys
Belgie / Belgium

Luis Fernando Diaz
Kostarika / Costa Rica

Jose Raul Lorenzo
Kuba / Cuba

Nicos Rangos
Kypr / Cyprus

Bedřich Helm
ČR / Czech Republic

Henrik Mouritsen
Dánsko / Denmark

Teddy Suárez
Ekvádor / Ecuador

Mahmoud Ramadan
Egypt

Jussi Murtosaari
Finsko / Finland

Claude Desarmenien
Francie / France

Walter Bernatek
Německo / Germany

Yvonne Wheatley
Velká Británie / Great Britain

Costas Chazapis
Řecko / Greece

Sergio Bendeck
Honduras

Daniet Szeto
Hong Kong

György Lövei
Maďarsko / Hungary

Pan Younghua´s
ČLR / P. R. China

Rajan Jayka
Indie / India

Tono D. Putranto
Indonésie / Indonesia

John H. Fitzsimons
Irsko / Ireland

Hedy Faibel
Izrael / Israel

Bruno Crevato-Selvaggi
Itálie / Italy

Bernard Beston
2. komisař / 2nd Commissioner
Austrálie / Australia

Reinaldo E. de Macedo
Brazílie / Brazil

Ivan Librić
Chorvatsko / Croatia
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Tamaki Saito
Japonsko / Japan

Young Kil Kim
Korejská republika
/ Republic of Korea

Ali Alrais
Kuvajt / Kuwait

Jan Huys
Lichtenštejnsko / Liechtenstein

Leonard Pascanu
Rumunsko / Romania

Sergej Evtushenko
Rusko / Russia

Mohammadkamal Safdar
Saudská Arábie / Saudi Arabia

Aleksandar Krstic
Srbsko / Serbia

Eugenijus Uspuras
Litva / Lithuania

Jos Wolff, RDP
Lucembursko / Luxemburg

John A. Cardona
Malta

Jean Voruz
Mexiko / Mexico

Patrick Choy
Singapore

Miroslav Bachratý
Slovensko / Slovakia

Veni Ferant
Slovinsko / Slovenia

Emil Minnaar
JAR / South Africa

Jean Voruz
Monako / Monaco

Tomo Katuric
Černá Hora / Montenegro

Arie Zonjee
Nizozemí / Netherlands

Jenny Banfield
Nový Zealand / New Zealand

Rafael Acuňa Castillo
Španělsko / Spain

Fredrik Ydell
Švédsko / Sweden

Jean-Marc Seydoux
Švýcarsko / Switzerland

Sansern Nilrat
Thajsko / Thailand

Ivar Sundsbö
Norsko / Norway

Hatim Al Attar
Omán / Oman

Muhammad Aslam Zahid
Pakistán / Pakistan

Roberto C. Eaton
Paraguay

Koray Özalp
Turecko / Turkey

Omar Mohammad Ahmad
Spojené arabské emiráty
/ United Arab Emirates

Dmitry Frenkel
Ukrajina / Ukraine

Dario Ciardi
Uruguay

Aldo Samamé
Peru

Zdzisław Wiatrowski
Polsko / Poland

Raul Leitão
Portugalsko / Portugal

Hussain R. Al–Ismail
Katar / Qatar

Vesma Grinfelds
USA
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12. /

Kontakty výstava PRAGA 2018
/ Kontakty výstava PRAGA 2018

Bernard Jimenez
víceprezident FIP
a konzultant pro výstavu
PRAGA 2018
/ FIP Vice-President &
Consultant to PRAGA 2018
Exhibition
b.m.jimenez@wanadoo.fr

Vít Vaníček
předseda Organizačního
výboru výstavy
PRAGA 2018
/ Chairman of the
PRAGA 2018 Organizing
Committee
vanicek@praga2018.cz

Jiří Sedlák
generální komisař výstavy
PRAGA 2018
/ PRAGA 2018
Commissioner General
sedlak@praga2018.cz

Lubor Kunc (kunc@praga2018.cz)
Hlavní kontaktní osoba Organizačního výboru PRAGA 2018
/ Main Contact Person to the PRAGA 2018 Organizing Committee

Spolek Světová výstava poštovních
známek PRAGA 2018, z.s.
c/o Svaz českých filatelistů, z. s.
Opletalova 1337/29
110 00 Praha 1
Czech Republic
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Exponet slouží filatelistům
již od roku 2004!
/ Exponet Serves Since 2004
to the Stamp Collectors!

Lubor Kunc
generální sekretář
Organizačního výboru
výstavy PRAGA 2018
/ Secretary General of the
PRAGA 2018 Organizing
Committee
kunc@praga2018.cz

EXPONET je nesoutěžní výstava s více než 1.000 exponátů, jejímž cílem je propagovat
filatelii a návštěvníkům být inspirací, poučením a v neposlední řadě i místem, kde mohou
předvést výsledky svého sběratelského a studijního úsilí. Na rozdíl od klasických výstav, jsou
zde exponáty umístěny trvale, aniž by docházelo k poškození vystavených dokladů, a jsou
dostupné návštěvníkům z celého světa v klidu domova i na cestách. EXPONET proto obsahuje
jak aktuálně existující exponáty, tak i exponáty vzniklé před určitou dobou, které již neexistují.
Nachází se zde prostor i pro nahlášení odcizeného filatelistického materiálu a virtuální
filatelistické výstavy. Tato platforma je užívána i pro publikování odborných textů či dokonce
publikací, které jsou tak dostupné široké filatelistické veřejnosti. EXPONET je využíván i členy
jury pro přípravu hodnocení skutečných exponátů na filatelistických výstavách.

EXPONET is a non-competitive exhibition with more than 1.000 exhibits promoting the
philately as well as inspiriting and instructing the visitors to create own stamp exhibits.
EXPONET is an exhibitor´s instrument enabling the easy displaying of an collection to the
philatelic public. In contrast to the physical stamp exhibitions, the exhibits are permanently
placed at EXPONET without any damage to the exhibited materials being accessible to the
visitors from around the world. EXPONET contains both the currently existing as well as older
no more existing exhibits, there is also a space to report the stolen philatelic material or to
organize the virtual philatelic exhibitions. The tool has been used for publishing the philatelic
texts or even the philatelic books making the document available to the worldwide philatelic
public. The jury members use EXPONET for preparation of judging the real exhibits at the
philatelic exhibitions.

Navštivte www.exponet.info
Visit
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13. / Klub PRAGA

PRAGA Club (“Klub PRAGA”)

Náklady na uspořádání jakékoli světové výstavy poštovních známek jsou dnes tak vysoké, že je
nemůže nést žádný filatelistický svaz jen z vlastních zdrojů. Organizační výbor Světové výstavy
poštovních známek PRAGA 2018 proto založil „Klub PRAGA“, jehož členem se může stát každý
(osoba i firma), kdo se pořádání výstavy rozhodne podpořit finanční částkou v libovolné výši.
Jde vlastně o návrat k dávné tradici – už první výstava PRAGA byla v roce 1938 uspořádána za
nemalé podpory českých a slovenských sběratelů.

The costs of organizing any world stamp exhibition are so high nowadays that no philatelic
union can cover them only from its own resources. Therefore, the Organizing Committee of
PRAGA 2018 World Stamp Exhibition founded “Klub PRAGA“ which can be joined by any person
or firm that decides to contribute to the organization of the exhibition by donating any financial
amount. It is actually a return to the old tradition – the first PRAGA exhibition was organized in
1938 with considerable support provided by Czech and Slovak collectors.

Příspěvek je možné zaslat na bankovní účet č. 115-2251600237/0100 vedený u Komerční banky
v Praze, který spravuje hlavní organizátor výstavy, Spolek Světová výstava poštovních známek
PRAGA 2018, z.s., IČ 04873394, založený Svazem českých filatelistů.

The financial contributions can be transferred to the bank account:
• No. 2101389034/2010
• IBAN: CZ9420100000002101389034
• BIC: FIOBCZPPXXX
• Fio banka, a.s., Prague, Czech Republic

Klub PRAGA je součástí tohoto spolku a výše příspěvku není jinak omezena. Přijetí každého
příspěvku bude Organizačním výborem Světové výstavy PRAGA 2018 potvrzeno a následně
bude jméno přispěvatele zveřejněno na webových stránkách www.praga2018.cz v pořadí,
v jakém byl příspěvek přijat.
Jména těch, kdo přispějí částkou minimálně 1.000 Kč, budou zveřejněna ve výstavním katalogu
PRAGA 2018, a tak vlastně navždy spojena s výstavou PRAGA 2018.

being managed by the main organizer of the exhibition, Spolek Světová výstava poštovních
známek PRAGA 2018, z.s. (PRAGA 2018 World Stamp Exhibition Association), ID No. 04873394,
founded by Svaz českých filatelistů (Union of Czech Philatelists).
Klub PRAGA is a part of this association and the amount of contributions is not limited in
any manner. Reception of each contribution will be confirmed by the Organizing Committee
of PRAGA 2018 World Stamp Exhibition and the contributor’s name will be subsequently
published at www.praga2018.cz in the order in which the given contribution was received.
The names of donators contributing more than CZK 1,000 (about € 40 / USD 50) will be
published in the PRAGA 2018 exhibition catalogue being forever connected with the PRAGA
2018 exhibition.

Všem, kdo chystanou výstavu jakoukoliv částkou podpoří, děkujeme!

We thank to all donators, who support the planned exhibition by any amount !

Organizační výbor Světové výstavy PRAGA 2018

Organizing Committee of PRAGA 2018 World Stamp Exhibition
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Bombajský dopis
Pořiďte si jej do svého alba i Vy!

Pohled na Karlův most, Klementinum, Národní divadlo a Vltavu
/ View of Charles Bridge, Clementinum, National Theatre & Vltava River

Příležitostná emise aršíku se známkou a číslovaným kuponem
v dárkovém balení k zakoupení na výstavě PRAGA 2018.
Originál Bombajského dopisu k vidění na výstavě.
Pohled z Pražského hradu na Malou stranu
/ View of Lesser Town District from the Prague Castle
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Informace o samostatném aršíku, známkách České pošty a možnostech
jejich zakoupení najdete na www.ceskaposta.cz/praga2018.
Toto reklamní sdělení není závazným návrhem k uzavření smlouvy. Dostupnost zboží je odvislá od skladových zásob.

Auktionshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG

„WORLDWIDE RARITIES“ AUCTION
16 - 17 August 2018

AUSTRIA

The 9 Kreuzer Trisected

unique

A „CROWN JEWEL“ OF
AUSTRIAN PHILATELY!
Closing date for consignments:
15th of JUNE 2018

Praga Bulletin

Mr. Christoph Gärtner
'Main Sponsor & Oﬃcial Auctioneer of PRAGA 2018'

Auktionshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG

Steinbeisstr. 6+8 │ 74321 Bietigheim-Bissingen, Germany │ Tel. +49-(0)7142-789400
Fax. +49-(0)7142-789410 │ info@auktionen-gaertner.de │ www.auktionen-gaertner.de

