
Z á p i s 
ze zasedání P-SČF konaného dne 25.2.2023 od 9,30 hod.  

v Domě filatelie v Praze 1, Klimentská 6   

 

Přítomni: Beneš F., Cacka, Fencl, Helm, Chudoba, Kraus, Münzberger, Svoboda, Šolc 

Omluven: Musil, Okáč 

Za RK: Beneš V., Schindler 

 

Program: 

1) Zahájení 

2) Volba návrhové komise a ověřovatele zápisu 

3) Kontrola plnění úkolů z jednání P-SČF ze dne 1.10.2022 a splnění plánu práce za rok 

2022 

4) Plán práce členů P-SČF na rok 2023 

5) Informace o výsledku plnění rozpočtu za rok 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023 

6) Informace o stavu příprav výstavy Mladé Brno 2023 

7) Představení návrhu koncepce mládežnické filatelie 

8) Návrhy na ocenění FEPA 

9) Různé 

 

Jednání zahájil předseda SČF J. Cacka a P-SČF zvolilo: 

1) Zapisovatele: Münzberger, Beneš F. 

2) Ověřovatele zápisu: Svoboda 

 

Usnesení 
  

P-SČF 

- Schválilo: 
1) Zapsání N. Hanzlové do Čestné knihy SČF jako poděkování za dlouholetou obětavou 

činnost v rámci SČF a jeho KF 00-1 a za práci v sekretariátu SČF. 

2) Informaci o plnění rozpočtu SČF za rok 2022 a rozpočet SČF na rok 2023. 

3) Návrh na ocenění medailí FEPA za mimořádnou filatelistickou studii a výzkum V. 

Münzbergera a O. Špreňara, autorů Monografie č. 24 Perfiny z území Československa 

(publikace včetně anglického překladu textové části byla oceněna 88 body a velkou 

pozlacenou medailí na Evropské výstavě LIBEREC 2022). 

4) Návrh na udělení certifikátu o ocenění (Certificate of appreciation) společnosti 

FILATELIE, spol. s r.o. (společnost není členem SČF) za vydávání časopisu Filatelie, 

který propaguje filatelii a je určen širší filatelistické veřejnosti.  

5) Návrh na udělení svazových vyznamenání podle přiloženého seznamu. 

6) M. Musila jako národního komisaře na výstavu EFIRO 2024 v Bukurešti. 

 

- Vzalo na vědomí: 
1) Dohodu, že archiv SČF bude uložen do Národního archivu ČR. 

2) Písemnou informaci Z. Okáče o přípravě výstavy Mladé Brno 2023. 

 

- Uložilo: 
1) Členům P-SČF, kteří dosud neposlali návrh svého plánu práce na letošní rok, aby tak 

učinili nejpozději do 12.3.2023. 

2) B. Helmovi kontaktovat národní svazy Německa, Polska a Slovenska s žádostí o 

zajištění účasti mládežnických exponátů svých zemí na výstavě Mladé Brno 2023. 



3) B. Helmovi dohodnout s OV výstavy Mladé Brno 2023 zorganizování dětského 

koutku, v němž by byly k dispozici levné a běžně dostupné známky, s nimiž by se děti 

mohly seznámit a hrát si s nimi. 

4) Z. Okáčovi spojit se s předsedou slovenské Komise mládeže ZSF J. Šajgalíkem 

s cílem výměny zkušeností na téma práce s mládeží. 

5) M. Musilovi a J. Chudobovi do konce března 2023 vyjasnit otázku práv k webovým 

stránkám SČF a předložit návrh jejich modernizace. 

6) J. Cackovi podepsat s Autoklubem ČR novou nájemní smlouvu pro sekretariát SČF. 

 

Jednotlivé body byly schváleny vždy v závěru jejich projednání, a to jednomyslně aklamací. 

Jednání bylo ukončeno ve 13 hod. 

 

Zapsali: Münzberger a F. Beneš                   Ověřil: Svoboda 


