Národní a Regionální výstava poš
tovních známek JIHLAVA 2009
Ve dnech 13, - 18. ř
íjna 2009 probě
hla v JihlavěNárodní i Regionální výstava poš
tovních známek
s názvem JIHLAVA 2009 v Oblastní galerii Vysoč
ina na Masarykověnámě
stí.
Zahájení bylo 13.ř
íjna, slavnostní vyhláš
ení výsledků, tedy Palmáre v sobotu 17. ř
íjna v budově
radnice.
Souč
ástí této výstavy byly i autogramiády tvůrcůpoš
tovních známek Martina Srba, Fero Horniaka
a Martina Činovského. Návš
těvníci výstavy mohli téžzískat podpisy i známých hokejistůbratrů
Holíkových, kteř
í se zúčastnili legendárního hokejového Mistrovství svě
ta v roce 1969.

Oblastní galerie Vysoč
ina

Výstavní prostory v galerii Vysoč
ina

K vlastní výstavě
:
Za sebe mohu ř
íci, ž
e jsem byl př
ekvapený vysokou úrovní jak exponátůz nichžcelou ř
adu jsem
znal, tak i organizací výstavy a vhodnězvolenými prostory.
Návš
těvníci měli mož
nost napsat svoje poznatky a př
ipomínky do návš
tě
vní knihy, kde větš
ina
př
íspěvkůbyla pochvalných, ně
které se týkaly kritiky nedostatečného osvě
tlení exponátů. Zde bych
se vš
ak poř
adatelůzastal, protož
e zkuš
ený filatelista ví, jak známkám š
kodí př
ímé sluneční světlo a
umě
lé osvětlení zde bylo zcela namístě
.
Nyní k výsledkům:
Zač
nu nejdř
íve Národní výstavou, protož
e je to vyš
š
í soutě
žněco jako Mistrovství České
republiky ve filatelii.
V Národní výstavěbylo celkem 8 tř
íd, 21 vystavovatelůa 24 exponátů. V tě
chto tř
ídách uvedu
jen vítě
ze.
Ve tř
ídětradič
ní filatelie získal zlatou medaili a 88 bodůexponát Jaromíra Petř
íka – Afghánistán
1871 – 1900. Tento exponát téžzískal nejvyš
š
í bodové hodnocení na Národní výstavě. Velká zlatá
medaile nebyla letos udě
lena.

Pohled na vítě
zný exponát v Národní tř
ídě
- Afghánistán 1871 – 1900

Ve tř
íděpoš
tovní historie zvítě
zil Ing. Bohuslav Makovička s exponátem – Poš
tovní historie
jihozápadní Moravy. Exponát nabitý krásnými dokumenty např
. z 16. a 17. století byl ozdobou této
výstavy. Získal 81 bodůa velkou pozlacenou medaili.

Ve tř
íděcelin zvítě
zil Josef Svojitka s exponátem – Švýcarsko – celiny, kde byly zastoupny
vzácné celiny z 19. století a poč
átek 20.století. Tento exponát získal 86 bodůa zlatou medaili.
Tř
ídu tematické filatelie vyhrál Ing. Ivan Tranč
ík s exponátem Women in Sports – velká
pozlacená medaile a 81 bodů.
Tř
ída filatelistické literatury – vítě
zem se stal Ladislav Olš
ina za Zkusmé tisky hradč
anských
známek V. kresby – pozlacená medaile a 76 bodů.
Tř
ída jednorámových exponátů– zde zvítězil Ing. Radek Černý, který vystavoval dva exponáty
za které získal po 80 bodech a pozlacenou medaili. Jeden exponát měl název Duloz ( 2. emise
Osmanské ř
íš
e), druhý exponát – Velký půlmě
síc (tř
etí emise Osmanské ř
íš
e).
Volnou tř
ídu reprezentoval Ing. Emanuel Lukeša za exponát Kolumbus a Nový svě
t získal 72
bodůa stř
íbrnou medaili.
Ve tř
íděmládež
e zvítě
zil Pavel Soukup. Za exponát Letectví dostal 84 bodůa zlatou medaili.
Urč
itěstojí za zmínku i dalš
í dva úč
astníci se shodným poč
tem bodů78, kteř
í získali pozlacené
medaile. Jan Krpálek za Dopravní prostř
edky a Jan Regula za Sjednocující se Evropu.
Za zmínku určitěstojí i exponát Ivo Berouna – Československo 1945 – 1953, který mě
l
mimoř
ádněkvalitnězpracovaný hlavněrok 1945. Na tomto exponátu byla celá ř
ada rarit i nové
objevy, bohuž
el získal pouze 72 bodů– velkou stř
íbrnou medaili a dále jižnepostupuje.
Regionální výstava byla zastoupena poč
etněji nežvýstava Národní.
Pokud jsem správněpoč
ítal, tak se jí zúč
astnilo 35 vystavovatelůs 47 exponáty. Byli zde
vystavovatelé, kteř
í vystavovali i 3 svoje exponáty.
K výsledkům:
Absolutní vítězství zde získal Jindř
ich Zronek ve Tř
íděpoš
tovní historie za exponát Doplatné
1850 – 1928. Tento exponát získal 93 bodůa zlatou medaili. Je obdivuhodné, jak se vystavovateli
podař
ilo nashromáž
dit tolik materiálů, protož
e doplatné zvláš
těv letech 1850 – 1870 bylo nezvyklé a
tě
chto materiálůse mnoho nedochovalo.

Jindř
ich Zronek – Doplatné 1850 - 1928

Ve Tř
ídětradič
ní filatelie zvítě
zil Ing. Petr Tuček s exponátem Siam – The Provisional Att
Surcharges 1889 – 1899 on Second Issue and its Study. Získal 87 bodůa zlatou medaili. Téžse jedná
o mimoř
ádný exponát, protož
e zde jsou k vidě
ní velmi vzácné materiály z tak vzdálené zemějako je
Siam, nyní Thajsko. Navíc perfektní srozumitelné zpracování. Tomuto exponátu se nedala vytknout
snad žádná chyba.
Ve Tř
íděcelin zvítě
zil známý filatelista Vladimír Draž
an. Za exponát Dopisnice v č
eských
zemích z let 1869 – 1920 získal 90 bodůa zlatou medaili.
Ve Tř
ídějednorámových exponátůzvítě
zil, zlatou medaili a 90 bodůzískal Michal Př
íkazský za
Československé mezinárodní odpově
dky 1946 – 1949.
Ve Tř
íděaerofilatelie byl jediný vystavovatel a to Pavel Bouda, který za svůj exponát
Československá letecká poš
ta 1920 – 1938 získal zlatou medaili a 86 bodů.
Ve Tř
ídětematické filatelie získal nejvyš
š
í oceně
ní Ing. Jaroslav Punčochářza exponát Čs.
letectví 1918 – 1939 a č
s. letci v boji proti faš
ismu. Byla udě
laná pozlacená medaile a 79 bodů.
Ve Tř
íděmládež
e byl pozoruhodný exponát Pavlíny Ondrejkové – Národní př
írodní rezervace
Čertoryje – floristické pomě
ry. Získala zlatou medaili a 83 bodů.
Otevř
enou tř
ídu prezentoval jediný exponát od Josefa Fronce – Výstavní razítka Praga 2008 na
CM a jejich varianty. Získal 64 bodůa stř
íbrnou medaili.
Tolik k výsledkům. Ješ
těse vrátím k několika exponátům, které nezískaly nejvyš
š
í oceně
ní,
př
esto urč
itěstály za pozornost. Jeden z nich Josefa Olivy – Československé letecké známky I.-III.
emise 1918 – 1939. Byla zde celá ř
ada vynikajících materiálůvčetněunikátního př
evráceného
př
etisku na 24korunové známce – viz fotografie.

Vzhledem k několika formálním chybám, např
., ž
e na listu exponátu nemá být na č
elní straně
př
ipojený atest, nebo urč
itá nevyváž
enost jednotlivých emisí, získal tento pozoruhodný exponát
pouze 77 bodůa pozlacenou medaili. Josef Oliva byl viditelnězklamaný, vystavoval ješ
tědva dalš
í
exponáty s velmi sluš
nými materiály ČSR 1918-1939 za které získal nízké bodové hodnocení 65 a
68 bodů. Proto doporuč
uji vystavovatelům, nežse vůbec do exponátu dají, konzultovat svůj koncept
s ně
jakým zkuš
eným jurymanem nebo vystavovatelem.
Dalš
í exponát, který urč
itěstojí za zmínku je Česká republika 1993 – 2008 od Judr. Zdeňka
Koupala. Získal za ně
j 81 bodůa zlatou medaili. Tento exponát byl perfektnězpracovaný s celou
ř
adou rarit. Nechybě
l zde např
íklad nezoubkovaný arš
ík PRAGA 2008 – Spě
š
ná poš
ta 1750. O
objevu tě
chto arš
íkůbylo nedávno v televizi. Údajněje jich 8 kusů. Ptal jsem se jednoho jurymana
pročnezískal vě
tš
í poč
et bodůa ten mi odpově
děl, ž
e je to exponát vysoce specializovaný hlavněna
vady a název exponátu plněnevystihuje prezentované materiály. Zde jsem si uvědomil, jak důležité
je vystihnout správněnázev exponátu.
V názvu svého exponátu se dopustil urč
ité chyby i nášzkuš
ený juryman Václav Kopecký
s pě
kným exponátem Francie do roku 1875. Mě
l zde i celou ř
adu př
edznámkových dopisů, ale jak již
čtenářvytuš
í, exponátu chybě
l v názvu poč
átek – exponát se mě
l jmenovat např
. Francie 1800-1875.
Václav Kopecký získal za svoji Francii 80 bodůa velkou pozlacenou medaili.
Na př
edpisy pro tvorbu exponátu je potř
eba si skuteč
nědát pozor, protož
e pě
kný exponát Ing.
Ivo Sedláč
ka – Známkové dílo Bohumila Heinze s otisky původních rytin nebylo hodnoceno
z důvodu nedodržení počtu listůA4. Vystavoval v tř
ídětématické filatelie a jednoznačný př
edpis pro
5rámovku je 80 listůA4. Ing. Sedláč
ek jich měl pouze 78 a z tohoto důvodu nebyl hodnocený, cožje
vlastnědiskvalifikace.
Jinak výsledky byly vyhláš
eny jak jsem jižnapsal v úvodu, v sobotu 17.ř
íjna 2009 v gotickém sálu
budovy radnice v Jihlavě. Poté následovalo pohoš
tění s diskusí pro vystavovatele i jury.
Proto př
ikládám trochu netradič
ní fotografii z této události.

První sedící vlevo Ing. Bohuslav Makovič
ka, stojící uprostř
ed Vladimír Draž
an
Jaromír Petř
ík 19.10.2009

