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Letos od čtvrtka 3. 9. 2009 do soboty 5. 9. 2009 v Letňanech 
Sběratelský národ je svým způsobem konzervativní a nemá rád změny. 
Organizátoři veletrhu „Sběratel“ by jej také nejraději pořádali dalších sto 
let na Výstavišti v Praze-Holešovicích. Stačí ale pár vteřin, jak tomu bylo 
v polovině loňského října, a vše se v okamžiku změní. 
Nové místo
Devastující požár a poté neúspěšná jednání s nájemcem areálu rozhod-
ly, že veletrh se po jedenácti letech stěhuje na jiné, a pravděpodobně 
lepší pražské výstaviště PVA Letňany.
„Progres Partners Advertising“ už byl nucen koncem listopadu do Let-

ňan přenést veletrh „Aqua-therm“. A jaký byl výsledek? Spokojení vystavovatelé, stejný počet 
návštěvníků jako v Holešovicích, stanice metra u výstaviště, přímý sjezd z dálnice D8 od Teplic a 
od Drážďan, 4 500 parkovacích míst za rozumné ceny a velké restaurace k občerstvení i posezení. 
Navíc pořadatel veletrhu samozřejmě zabezpečí, aby v reklamě byla zdůrazněna změna místa 
konání. A také zajistí informační službu u dosavadního výstaviště i u stanic metra.
Nové datum
Letos vůbec bude 12. ročník „Sběratele“ provázen změnami. Mění se totiž 
nejen místo, ale i datum. Veletrh se koná od 3. do 5. září 2009, tedy od čtvrt-
ka do soboty. Organizátoři tak vycházejí vstříc vystavovatelům, aby měli 
volnou neděli ke vzpamatování se z náročné práce na veletrhu. Navíc 
toto uspořádání určitě přitáhne více koupěchtivých návštěvníků, než 
tomu bylo doposud o nedělích. Otevírací hodiny pro veřejnost zůstávají 
v platnosti jako minulá léta: první dva dny od 10 do 18 hodin, poslední den 
v sobotu od 10 do 16 hodin. 
Nový web
Pořadatelé spustili v polovině května nové webové stránky veletrhu www.sbe-
ratel.info. Jsou ve dvanácti jazycích a navíc v české verzi seznamují čtenáře 
populární formou se sběratelstvím jako takovým. Veletrh „Sběratel“ – jak už 
mu pořadatelé hned při prvním ročníku dali do vínku – se stále více profi luje 
jako akce mezinárodní nejen pokud jde o vystavovatele, ale také i o návštěv-
níky, a ke sběratelství se snaží přivábit co nejširší publikum. Mládež do 18 let 
a ženy mají na veletrh tradičně vstup zdarma.
Noví vystavovatelé
Dobrá zkušenost s výstavním areálem v Praze – Letňanech a asi už i věhlas 
veletrhu se projevuje v náboru vystavovatelů. Letos ke konci května měli 
pořadatelé více přihlášek než vloni touto dobou, a to byla při veletrhu světová 
výstava PRAGA 2008!
Do Prahy se vracejí – až na pár výjimek – všichni loňští vystavovatelé a navíc se objevuje řada 
nových. Přihlášky například poslali obchodníci s fi latelií či starými pohlednicemi W. Bött-
cher, CR Consulting, K. Wickert, A. Karassek a G. Striegl z Německa, East Europe Philatelics, 
JvD Stamps a R. Vergossen z Holandska, dále fi nská, izraelská a švédská pošta, G. Schinninger 
z Rakouska a Zamax ze Slovenska, z numismatiky GAP Weltbanknoten z Německa, Národní 
pokladnice z ČR nebo Par Ici La Monnaie z Francie. Nováčci budou samozřejmě i v ostatních 
sběratelských oborech.
Už od května si na webu www.sberatel.info můžete prohlížet denně aktualizovaný seznam vysta-
vovatelů. Vítejte v Praze! Začátkem září bude Praha hlavním městem sběratelů.                     (jir)

VELETRH SBĚRATEL 

Poznámka: každý předplatitel MR dostává v tomto čísle zdarma 1 vstupenku na veletrh „SBĚRATEL“.
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