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Usnesení 12. schůze předsednictva Svazu českých filatelistů, z.s. (SČF) 
konané v sobotu 23. března 2019 v Domě filatelie, Klimentská 6, Praha 1 

 

Přítomni: Beneš F., Cacka, Chudoba, Kunc, Musil, Müller, Münzberger, Okáč, Svoboda, Šolc, 

Vaníček  

Omluveni: Fencl, Helm, Maleček, Töpfer  

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

Služba sekretariátu: Hanzlová  

 

P-SČF 

– schválilo:  

1. návrhovou komisi – Okáč (předseda), Chudoba a Musil, a ověřovatele zápisu – Beneš F. 

a Cacka; 

2. program schůze podle pozvánky;  

3. členský příspěvek na rok 2019 pro fyzické osoby ve výši 250 Kč, pro právnické osoby bude 

stanoven později; 

4. zapsání V. Vaníčka, předsedy OV Světové výstavy poštovních známek PRAGA 2018, do 

Knihy cti SČF, a to za úspěšnou přípravu a průběh výstavy; 

5. návrhy na vyznamenání SČF dle přiloženého seznamu; 

6. materiál V. Vaníčka „Zastoupení SČF na mezinárodních akcích“, včetně jmenování 

národních komisařů; 

7. F. Beneše jako předsedu komise pro úpravu stanov SČF a přípravu valné hromady SČF v roce 

2020; 

8. plán práce P-SČF na rok 2019 upravený podle vznesených připomínek; 

9. zřízení experimentální výstavní třídy pohlednic. 

 

– vzalo na vědomí:  

1. informace členů předsednictva o jejich činnosti za období od 9. 12. 2018 do 22. 3. 2019; 

2. informaci tajemníka o splnění úkolů z jednání P-SČF dne 8. 12. 2018; 

3. informaci tajemníka SČF o schválení rozpočtu na rok 2019 hlasováním per rollam; 

4. informaci o průběhu přípravy výstavy LIBEREC 2019; 

5. informaci o jednání s Klubem sběratelů kuriozit – pohlednic; 

6. zprávu předsedy revizní komise. 

 

– pověřilo:  

1. F. Beneše zajištěním prostor pro konání valné hromady v roce 2020;  

2. V. Svobodu zjištěním možnosti tisku nových průkazek SČF. 

 

– ukládá:  

1. KF 06-10 Žďár nad Sázavou uhradit částku 45.400 Kč na účet SČF jako vyrovnání 

vyúčtování výstavy Žďár 2016, a to do 30. 4. 2019; 

2. předsedovi komise jurymanů aktualizovat seznam jejích členů, a to do 30. 4. 2019; 

3. předsedovi a tajemníkovi zařadit do programu jednání předsednictva SČF dne 7. 12. 2019 

bod věnovaný stavu komise mládeže; 

4. V. Svobodovi a J. Šolcovi uveřejnit v informacích SČF skeny obsahu čestných knih SČF; 

5. tajemníkovi SČF prověřit pojištění osob svázaných s činností pro SČF. 

 

– žádá:  

1. jednotlivé KF a OS, aby poskytly aktualizované informace o své činnosti pro uveřejnění na 

webu SČF, včetně případného odkazu na jejich webové stránky.  
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Příští schůze předsednictva SČF se uskuteční v sobotu 22. 6. 2019 od 9,30 hod. v zasedací 

místnosti Domu filatelie, Praha 1, Klimentská 6.  

 

Zapsali – Okáč a Musil; zápis ověřili – Beneš F. a Cacka. 


