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Usnesení 14. schůze předsednictva Svazu českých filatelistů, z.s. (SČF) 

konané v sobotu 9. listopadu 2019 v Domě filatelie, Klimentská 6, Praha 1 

 

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

Töpfer, Vaníček 

Omluveni: Helm, Schiller (předali plné moci pro hlasování) 

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

Služba sekretariátu: Hanzlová 

 

P-SČF 

– schválilo: 
1. program schůze podle pozvánky; 

2. návrhovou komisi: Fencl (předseda), Okáč, a ověřovatele zápisu: F. Beneš a Töpfer; 

3. výrobu nových členských průkazů a pověřuje V. Svobodu jejich objednáním v množství 7000 kusů; 

4. převzetí zápůjčky od Spolku Praga 2018; 

5. udělení ocenění SČF a cenu M. Langhamerra dle návrhů uvedených v příloze. 

6. přesun projednání bodu Úpravy Výstavního řádu na jednání příštího P-SČF z důvodu nepřítomnosti 

    předkladatele. 

– vzalo na vědomí: 
1. informace členů předsednictva o jejich činnosti za období od 23. 6. 2019 do 8. 11. 2019; 

2. informaci tajemníka o splnění úkolů z jednání P-SČF dne 22. 6. 2019; 

3. informaci o dosavadním plnění rozpočtu a předběžném návrhu na rok 2020; 

4. informaci předsedy Komise mládeže o dosavadním vývoji, stavu a výhledu mládežnické filatelie; 

5. informaci o plánovaných výstavách: mládežnická výstava Brno 2020 s mezinárodní účastí, PRAGA 

PICOLLA 2020, LIBEREC 2022 pod patronací FEPA, včetně samostatného polárního salonu a vyzývá 

pořadatele všech tří výstav, aby předali sekretariátu SČF informace k navrhovaným výstavám v souladu s 

čl. 6.1. Výstavního řádu; 

6. informaci předsedy OV o průběhu výstavy LIBEREC 2019. 

– ukládá: 
1. F. Benešovi připravit paragrafové znění návrhu stanov na základě obdržených připomínek a rozeslat jej 

členům předsednictva do 31. 12. 2019 ke schválení hlasováním per rolam; 

2.  předsedovi Komise jurymanů připravit na příští jednání P-SČF návrh na odměňování jurymanů s ohledem 

na standardy FIP ; 

3. J. Chudobovi a M. Musilovi připravit ideový návrh na propagaci filatelie a SČF (forma roll up); 

4. F. Benešovi projednat s příslušnými útvary České pošty možnosti posílení propagace filatelie a odběru 

nových českých známek a dalších jejích předmětů filatelistického zájmu, a to prostřednictvím jejích 

distribučních míst i novinkové služby; 

5. předsedovi Komise jurymanů připravit transformaci této komise na odbornou společnost SČF a to do 

    příštího zasedání P-SČF; 

6. delegátovi SČF na kongresu FEPA konaného 29.11.2019, aby při volbách nových funkcionářů FEPA  

    hlasoval jménem SČF takto: president FEPA B. Hedley - Velká Británie, ředitel FEPA  C. Chazapis  

    - Řecko, sekretář FEPA I. Pirc - Slovinsko. 

 

- vyzývá: 
KF a OS k  tvorbě výstavních listů, které představí KF či OS za účelem možnosti tisku těchto naskenovaných 

listů pro potřeby propagačních výstav a k umístění na internetové stránky výstavy Exponet. 

 

Příští schůze předsednictva SČF se uskuteční v sobotu 21. 3. 2020 v 9:30 hod. v zasedací místnosti Domu 

filatelie, Praha 1, Klimentská 6. 

 

 

Zapsali: Fencl a Okáč; zápis ověřili: F. Beneš a Töpfer. 


