
 

 

Usnesení 10. schůze předsednictva Svazu českých filatelistů, z.s. (SČF) 
konané v sobotu 23. června 2018 v Domě filatelie, Klimentská 6, Praha 1 

 

Přítomni: Beneš F., Cacka, Helm, Chudoba, Kunc, Maleček, Musil, Müller, Münzberger, 

Okáč, Svoboda, Šolc, Vaníček  

Omluveni: Fencl, Töpfer 

Hosté: Beneš V., Schindler (oba RK SČF) 

Služba sekretariátu: Hanzlová  

 

P-SČF 

– schválilo:  

1. návrhovou komisi – Münzberger (předseda) a Šolc, a ověřovatele zápisu – Okáč a Musil; 

2. program schůze podle pozvánky;  

3. směrnici pro výběr, přípravu a jmenování svazových jurymanů; 

4. žádost KF 06-40 Jihlava o přeměnu na pobočný spolek SČF. 

 

– vzalo na vědomí:  

1. zprávy předsedy, místopředsedů a tajemníka SČF o jejich činnosti od 9. schůze P-SČF;  

2. výsledky hospodaření SČF za prvních pět měsíců roku 2018; 

3. informaci tajemníka SČF, že plán práce SČF byl schválen per rollam; 

4. dosavadní plnění plánu práce na rok 2018; 

5. informaci V. Vaníčka o stavu příprav Světové výstavy poštovních známek PRAGA 2018; 

6. že L. Kunc na výstavě ISRAEL 2018 úspěšně složil mezinárodní jurymanské zkoušky a byl 

jmenován jurymanem FIP pro třídu poštovní historie; 

7. informaci V. Vaníčka o přípravě dalších uchazečů o funkci jurymana FIP a podporuje 

kandidaturu J. Cacky a P. Fencla na tuto funkci; 

8. informaci tajemníka SČF o technickém zabezpečení databází v souladu s GDPR. 

 

– pověřilo:  

1. R. Schindlera aby prověřil možnosti elektronické propagace SČF a sbírání známek obecně, 

zejména mezi dětmi a mládeží;  

2. KF 04-01 uspořádáním filatelistické výstavy v Liberci v roce 2019 jako výstavy 1. a 3. 

stupně v termínu 25. až 29. září 2019; jejím odborným garantem jmenovalo Václava 

Svobodu. 

 

– uložilo:  

1. tajemníkovi SČF informovat partnerské filatelistické svazy o přípravě soutěžních výstav u 

nás a nabídnout jim účast na nich; dále, aby je požádal o reciproční sdělování informací o 

přípravě soutěžních výstav u nich a možnosti účasti našich vystavovatelů; 

2. výstavní komisi SČF připravit návrh možných propagačních výstav v Poštovním muzeu na 

období 2019-20, a to do příští schůze P-SČF; 

3. J. Chudobovi, aby zajistil zhotovení letáčků propagujících členství v SČF a členům P-SČF, 

aby zjistili možnosti jejich distribuce prostřednictvím provozoven ČP; 

4. KF 06-10 Žďár, aby do 31. 7. 2018 doplnil vyúčtování výstavy Žďár 2016 na základě 

pokynu revizní komise SČF. 

 

Příští schůze předsednictva SČF se uskuteční v sobotu 22. 9. 2018 od 9,30 hod. v zasedací 

místnosti Domu filatelie, Praha 1, Klimentská 6.  

 

Zapsali – Münzberger a Šolc; zápis ověřili – Okáč a Musil. 


