Usnesení 9. schůze předsednictva Svazu českých filatelistů, z.s. (SČF)
konané v sobotu 24. března 2018 v Domě filatelie, Klimentská 6, Praha 1
Přítomni: Beneš F., Cacka, Fencl, Helm, Kunc, Maleček, Musil, Müller, Münzberger,
Svoboda, Šolc, Töpfer, Vaníček
Omluveni: Chudoba, Okáč
Hosté: Beneš V., Schindler, Vondráček (všichni RK)
Služba sekretariátu: Hanzlová
Předsednictvo SČF
schválilo:
1. návrhovou komisi ve složení: F. Beneš (předseda), Münzberger, Maleček,
a ověřovatele zápisu: Cacka, Vaníček;
2. program schůze dle pozvánky;
3. žádost KF 00-15 a KF 05-76 o jejich přeměně na pobočné spolky SČF;
4. výsledky hospodaření SČF za rok 2017 a definitivní návrh rozpočtu na rok 2018
(přednesl J. Cacka);
5. Etický kodex SČF;
6. udělení ocenění členům a funkcionářům SČF (seznam v příloze);
7. udělení ceny Miroslava Langhammera za rok 2018 V. Münzbergerovi;
vzalo na vědomí:
1. zprávu předsedy, místopředsedů a tajemníka o jejich činnosti od 8. schůze P-SČF;
2. informaci tajemníka SČF o plnění plánu práce SČF za rok 2017;
3. zprávu Revizní komise SČF o revizi hospodaření 2. čs. filatelistické výstavy ve
Žďáru/S. 2016 a ukládá tajemníkovi SČF provést ve zprávě navržená opatření;
4. informaci P.Fencla o založení OS Kosmos;
5. informaci V. Vaníčka o uzavření a plnění Smlouvy o generálním partnerství při
pořádání Světové výstavy poštovních známek PRAGA 2018 s Českou poštou, o
skutečnosti, že záštitu nad výstavou převzal prezident republiky, o průběhu příprav
výstavy, dále že byl ukončen výběr exponátů, a to ve spolupráci s FIP (seznam bude
uveřejněn na webu výstavy) a že byl vydán Bulletin č. 1, který je pro ZOJ SČF
k dispozici na S-SČF a na webu výstavy;
uložilo:
1. místopředsedovi SČF J. Malečkovi dopracovat Podmínky pro udělování ocenění SČF;
2. M. Musilovi zveřejnit na webu SČF Směrnici pro hodnocení výstavních exponátů;
3. členům P-SČF do 8. 4. zaslat S-SČF podklady o plnění úkolů uložených Valnou
hromadou SČF, aby S-SČF mohl připravit do konce dubna aktualizovaný plán činnosti
na rok 2018, který pak bude předložen členům P-SČF k hlasování per rollam;
revokovalo:
své usnesení ze dne 2.12.2017 a novým národním komisařem pro výstavu NITRAFILA 2018
jmenovalo D. Schillera s tím, že Cacka dokončí administrativní práce, spojené s účastí
čs. vystavovatelů na dané výstavě;
vyslovilo poděkování:
1. tajemníkovi SČF J. Cackovi za výsledky hospodaření SČF v uplynulém roce.
Příští schůze předsednictva se uskuteční v sobotu 23. června 2018 od 9,30 hod. v zasedací
místnosti Domu filatelie, Praha 1, Klimentská 6.
Zapsali: F. Beneš, Münzberger, Maleček

