
Možná právě vám leží doma 
hluboko ve skříni album 
známek, ať už po dědečkovi, 
nebo jako nostalgická 

vzpomínka na vlastní dětství. A hned 
vedle třeba plechovka se starými mincemi 
a dalšími poklady, které se sem během let 
zatoulaly. Nikomu tam většinou nepřekážejí, 
protože naděje, že ve sbírce může být tuze 
vzácná známka či keltská mince v hodnotě, 
za kterou si lze pořídit třeba nový vůz, 
v hloubi duše tuze hřeje…

Jestli opravdu doma máte poklad, snadno 
zjistíte na zmíněném veletrhu ve stánku 
Svazu filatelistů a České numizmatické
společnosti. 

Výrazné zastoupení na veletrhu budou 
mít i drahé kameny a šperky, které lze 
koupit přímo od výrobců a prodejců výrazně 
levněji než v kamenných obchodech. Stále 
více lidí také zajímá, jak kdysi vypadala na 
pohlednicích místa, odkud pocházejí nebo 
která si zkrátka oblíbili, v dávných dobách. 
Rovněž takové unikáty na letňanském 
výstavišti naleznete. 

Řadu zajímavostí přichystala Česká pošta, 
hlavní partner akce. Vedle možnosti nechat 
si vyrobit přítiskovou známku s vlastním 
motivem představí novou známku ze série 
postaviček populárního Čtyřlístku a v pátek 
3. září od 15.00 hod. proběhne velká 
autogramiáda tvůrce Fifinky, Myšpulína,

Pindi a Bobíka, kreslíře Jaroslava 
Němečka. Křtít se má také zcela 
nová známka věnovaná právě 
sběratelství. K vidění bude 
rovněž největší a nejmenší akcie 
na světě ze sbírek Muzea cenných 
papírů, výstava flóry a fauny na

Veletrh Sběratel na pražském výstavišti 
v Letňanech (od 2. do 4. září), největší 
setkání sběratelů ve střední a východní 
Evropě, není určen jen vášnivým 
filatelistům či numizmatikům.

S
ní

m
ky

 a
rc

h
iv

65TýdeníkKvěty

Neleží vám doma
POKLAD?

sýrových etiketách či neobvyklá expozice 
„pytlíků pro případ nevolnosti“ aerolinek 
z celého světa (pamatujete na slavnou 
scénku s Mr. Beanem v letadle?). 

A ještě perlička na závěr: u stánku 
numizmatika Mojmíra Černého budete 
mít šanci platit všemi platnými i zaniklými 
měnami světa!  ■

Inspirace pro 
tatínky jak uložit 
peníze pro malé 

princezny

3Na veletrhu 
najdete drahé 
kameny 
a minerály 
z celého světa

4Známky 
s vůní 

čokolády 
svádějí 

k ochutnání

5
Na známkách 
se dnes objevují 
slavní herci, 
zpěváci i závodníci

5Sběratelství přináší radost malým i velkým

Náštip


