Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Komenského 10, 586 01 Jihlava
zřizovatelem organizace je Kraj Vysočina

TISKOVÁ ZPRÁVA
ČESKO-NĚMECKÁ VÝSTAVA POŠTOVNÍCH ZNÁMEK „OSTROPA 2013“ JIHLAVA

Vernisáž:
Termín výstavy:
Místo konání:
Otvírací doba:
Vstupné:
Doprovodný program:

18. 4. 2013 v 09:30 hodin
18. 4. 2013 – 28. 4. 2013
Komenského 10 - Alternativa, Masarykovo nám. 24
po – ne 9:00 – 17:00 hod., (ne 28. 4. 2013 9:00 – 12:00)
0,- Kč volné (členové SPG a KF 06-40 „Vysočina“ Jihlava),
30,- Kč běžné, 15,- Kč snížené (důchodci), 10,- Kč snížené (školy)
18. 4. 2013 13:00 hod. komentovaná prohlídka Masarykovo nám.
24
18. 4. – 28. 4. 2013 dětská pošta Masarykovo nám. 24
26. 4. – 27. 4. 2013 ukázka dřevořezby (Spolek přátel betlémů
v Třešti) Komenského 10
26. 4. – 27. 4. 2013 od 14:00 hod. autogramiáda tvůrců poštovních
známek Masarykovo nám. 24
26. 4. – 27. 4. 2013 9:00 – 17:00 hod. známky s kuponem pro přítisk
(Česká pošta, s. p.) Komenského 10
26. 4. – 27. 4. 2013 9:00 – 17:00 hod. příležitostná poštovní
přepážka (Česká pošta, s. p. - Poštovna Jihlava 50) Masarykovo
nám. 24
26. 4. – 27. 4. 2013 pá 10:00 – 17:00 hod., so 8.00 – 12:00 hod.
celostátní setkání sběratelů Dům kultury DKO, s.r.o., Tolstého 2
27. 4. 2013 od 10:00 hod. soutěž dobrovolných hasičů „hasičský
víceboj“ Masarykovo nám. (horní část)
27. 4. 2013 17:00 hod. slavnostní zakončení výstavy, DIOD –
divadlo otevřených dveří, Tyršova 12 (pouze na pozvánku)

Po 10 letech se opět mohou filatelisté i zájemci o známkovou tvorbu ze střední Evropy
setkat v samém centru Českomoravské vrchoviny. Klub filatelistů 06-40 „Vysočina“ Jihlava
pro ně připravil, ve spolupráci a v prostorech Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
mezinárodní výstavu poštovních známek doplněnou obrazy, výtvarnými předlohami
poštovních známek. Kromě soutěžních exponátů na ní budou k vidění nesoutěžní exponáty
věnované známkové tvorbě České pošty, s.p. a výtvarná díla, jimiž byly vystavené exponáty
inspirovány. Soutěžní sekce zahrne exponáty sběratelů z České republiky, Německa,

Polska, Rakouska a Lucemburska, nesoutěžní část výstavy pak nevydanou emisi
Československé pošty „Dětem 1936“ s díly Josefa Čapka, Antonína Procházky, Cyrila
Boudy, Milady Marešové, Petra Dillingera, Václava Karla, Otakara Mrkvičky, Maxe Geyera a
Jaroslava Bendy. Do druhé uvedené části výstavy pak spadá neméně zajímavé srovnání
výtvarných děl s poštovními známkami a dokumentací k nim (liniové rozkresby, vydání
prvního dne, aršíky a další), pro které se staly předlohami. Originální návrhy a rozkresby
zapůjčilo ze svých sbírek Poštovní muzeum Praha. Příkladem lze uvést symptomatickou
malbu Antonína Chittussiho „Jihlava“ z 2. poloviny 80. let 19. století (pamětní list z roku
2003). Výstava však nebude jen statickou záležitostí, ale i souborem doprovodných akcí.
Kromě běžného slavnostního zahájení bude mít i slavnostní zakončení. Stejně tak kromě
pravidelné komentované prohlídky bude zajištěno pro její návštěvníky mnoho zajímavého,
týkající se prezentovaného oboru. Například autogramiáda známých tvůrců poštovních
známek, celostátní setkání sběratelů, příležitostná poštovní přepážka nebo dětská pošta.
Na výstavě si bude možné nechat zhotovit známky s kupony pro přítisky (ve dnech 26. 4. a
27. 4. 2013) nebo pamětní list z roku 2003 vydaný u příležitosti 50 let Oblastní galerie
Vysočiny v Jihlavě. U výše uvedené poštovní přepážky poštovny Jihlava 50 budou moci
zájemci získat razítko výstavy a zakoupit další filatelistický materiál do své sbírky. Aby bylo
dostáto společenskému ovzduší této kulturní akce, její případný návštěvník shlédne ukázku
vyřezávání lidových betlémů pana Pavla Brychty z Třeště a již v úvodu zmíněné hasičské
klání na hlavním městském náměstí. Jistě tak dospěje k názoru, že záliba v poštovních
známkách není jen jednostrannou záležitostí a zájmem úzkého okruhu lidí, ale
celospolečenským fenoménem, což je také záměrem organizátorů této výstavy.
Bližší informace o ní lze pak získat ještě na www.ostropa.cz a na www.kf06-40.ji.cz.
za spoluorganizátora výstavy, Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě, Tomáš Indra, kurátor
Odborného oddělení, tel.: 567 217 133, 608 422 165

