Usnesení 6. schůze předsednictva Svazu českých filatelistů, z.s. (SČF)
konané v sobotu 24. června 2017 v Domě filatelie, Klimentská 6, Praha 1
Přítomni: Beneš F., Fencl, Helm, Kunc, Maleček, Musil, Müller, Okáč, Svoboda, Šolc,
Vaníček
Omluveni: Cacka, Chudoba, Münzberger, Töpfer
Hosté: Beneš V., Schindler (oba RK)
Služba sekretariátu: Hanzlová
Předsednictvo SČF
schválilo:
1. návrhovou komisi ve složení: Fencl (předseda), Helm, Kunc a ověřovatele zápisu
Müller, Vaníček;
2. program schůze dle pozvánky a rozhodlo o hlasování o jednotlivých bodech
samostatně;
3. Směrnici pro nakládání s výstavním zařízením;
4. předložený plán práce na rok 2017.
vzalo na vědomí:
1. zprávu předsedy, místopředsedů a tajemníka o jejich činnosti;
2. zprávu předsedy o plnění úkolů uložených 5. schůzí P-SČF;
3. zprávu revizní komise;
4. zprávu o průběhu příprav výstav Praga Piccola 2017 a Praga 2018;
5. informaci o změně zhotovitele známek Slovenské republiky, kdy je od 1. 1. 2018
nebude tisknout PTC Praha. SČF bude sledovat situaci a v případě potřeby zaujme
stanovisko.
uložilo:
1. J. Šolcovi zapracovat rozhodnutí (viz dále) do předloženého návrhu článku do
Informací SČF a rozeslat členům P-SČF k připomínkám;
2. členům výstavní komise po schválení Výstavního řádu (VŘ) komunikovat se zástupci
ZSF ve věci sladění VŘ a směrnic pro vystavení exponátů;
3. členům výstavní komice pokračovat v ověřování používaných technických prostředků
pro realizaci výstav v jiných státech (výstavní rámy);
4. tajemníkovi rozeslat ZOJ, které mají méně než 3 členy, upozornění na uvedení stavu
do souladu se Stanovami SČF;

5. předsedovi SČF zaslat do 30. 6. 2017 členům předsednictva VŘ se zapracovanými
připomínkami, členům P-SČF zaslat případné další připomínky k upravenému návrhu
do 20. 7. 2017;
6. tajemníkovi rozeslat výzvu ZOJ s návrhem možností jak vést běžný účet ZOJ (účet
nadále nebude moci být veden na IČ SČF).
rozhodlo,
1. že bude udělovat čestná uznání 1. až 3. stupně formou diplomu.
jmenovalo:
1. členy jury výstavy Praga Piccola 2017: Müller (předseda), Sedlák (tajemník), Helm,
Svoboda, Vaníček;
2. na návrh Komise znalců Josefa Chudobu poradcem pro oblast ČSR I.
Příští schůze předsednictva se uskuteční 9. září 2017 od 13 do 16 hod. v rámci veletrhu
Sběratel v areálu Výstaviště PVA EXPO PRAHA, konferenční místnost.

Zapsali: Fencl, Helm, Kunc
Ověřili: Müller, Vaníček

