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Srdečně vás zveme na Evropskou výstavu poštovních známek a Polární salon LIBEREC 2022, která 

se uskuteční ve Wellness Hotelu Babylon v Liberci ve dnech 13. až 16. října 2022.  

LIBEREC 2022 je specializovaná evropská výstava poštovních známek a polární salon s patronací FEPA 

a také s uznáním FIP. Uvítáme exponáty v následujících soutěžních třídách: 

Polární salon představí polární filatelistické exponáty mimořádného 

významu srovnatelné s nejzajímavějšími exponáty, které se vyskytují 

v obecné filatelii. Napravo vidíte vzácný chybotisk poštovní známky 

HMS Glasgow 6d, která byla vydaná pro Falklandské ostrovy v roce 

1964. Bylo zachováno pouze 17-25 známek 

Liberec 

Těšíme se na setkání s vámi v Liberci - v krásném městě ležícím 

nedaleko hranic s Polskem a Německem, obklopeném Jizerskými 

horami. Dominantou Liberce je Ještěd - horský hotel a televizní 

vysílač, který se stal symbolem města Liberce i celého Libereckého 

kraje.   

Ubytování 

Ubytování lze rezervovat přímo v hotelu, kde se výstava 

uskuteční - Wellness hotel Babylon **** Pokud 

v rezervačním formuláři vyplníte kód STAMP EXHIBITION, 

získáte slevu na ubytování. 

Dalším místem, které nemůžete minout, je radnice. Budova liberecké radnice 

v novorenesančním stylu byla postavena v roce 1893 podle návrhu vídeňského 

architekta F. Neumanna. Je známá svou podobností s vídeňskou radnicí. 

V Liberci je však mnoho dalších turistických zajímavostí. Nejstarší ZOO 

ve střední Evropě, nebo úžasná botanická zahrada, které jsou celoročně hojně 

navštěvovány turisty. Za návštěvu určitě stojí také historické muzeum nebo 

galerie umění. 

Součástí výstavy LIBEREC 2022 bude celá řada plánovaných doprovodných 

akcí. Další informace, novinky a aktuality naleznete na webových stránkách 

výstavy: www.liberec2022.eu. 

Těšíme se na vás v roce 2022 v Liberci 

Za organizační výbor   Jiří Kraus – předseda 

           a Josef Chudoba - místopředseda 

Třída-Grand Prix FEPA 

Tradiční filatelie 

Poštovní historie 

Tematická filatelie 

Otevřená filatelie 

Pohlednice 

Filatelie mládeže 

Astrofilatelie 

Filatelistická literatura 

Jednorámové exponáty 

Novinkou bude možnost rozšíření jednorámových exponátů na dva 

nebo tři rámy.  

Předpokládá se asi 1 200 výstavních rámů, z toho asi 1 000 rámů 

bude přiděleno nejlepším evropským exponátům a zbývajících 

200 výstavních rámů je připraveno pro Polární salon. 

Na výstavě LIBEREC 2022 bude možné vidět vzácné známky 

z období vzniku Československa, které budou zapůjčeny 

z Poštovního muzea v Praze. 

http://www.liberec2022.eu/

