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Narodil jsem se 3. 3. 1957 ve Frýdku Místku. Poštovní 

známky sbírám více jak 45 let.  

Jsem jednatelem KF 01-5 Kladno, předsedou Společnosti 

sběratelů československých a českých známek. V posledním 

volebním období jsem pracoval ve funkci místopředsedy pro 

vnitrosvazovou činnost. Podporoval jsem činnost aktivních 

filatelistických klubů – výstavy, přednášky. Jsem svazový 

juryman pro třídy tradiční filatelie a literaturu. Splnil jsem 

zkoušky pro činnost mezinárodního jurymana. 

Pracoval jsem se na uspořádání českoněmecké výstavy Euregia Egrensis 2012 

ve Schleizu a národní výstavy Lidice 2012.  

Publikuji články v našich odborných a zahraničních časopisech. Řídil jsem 

časopis Zpravodaj SSČSZ. 

 

Pro další práci ve svazu si vytvořím dostatek času a prostředků. Elán a nadšení 

mi dodávají naši úspěšní sběratelé a předsedové klubů a společností.  

V příštím období se chci podílet na rozvoji svazu, podporovat výstavní činnost a 

rozvoj klubů. Díky svému pracovnímu vytížení se mohu zúčastnit práce 

v organizačním výboru jakékoliv výstavy, připravit organizační řád v češtině, 

němčině a angličtině.  

Chci podpořit činnost klubů filatelistů – přednášky, organizační zajištění akcí a 

propagací jejich činnosti. 

Budu publikovat v odborných časopisech, a podpořím vytvoření nezávislého 

samostatného zpravodaje SČF, díky kterému můžeme získat zájem sponzorů a 

prostředky ve prospěch SČF. Rád bych se také účastnil na tvorbě ročenky svazu, 

která byla vydána v roce 2004 a zasloužila by si aktualizovat. 

Pomohu prohloubit spolupráci našich klubů filatelistů se zahraničními kluby a 

společnostmi při organizování společných akcí a výstav. 

Jedna z nejtěžších oblastí je získávání nových členů. Získání mládeže je někdy 

problematické, ale díky příkladu Ing. Schindlera jsem si vyzkoušel i práci 

s dětmi a náš kladenský klub má 4 mládežníky. I zde vidím rezervy a prostor pro 

práci s novými sběrateli.  

Těším se na výstavu PRAGA 2018, kde se chci podílet na její realizaci. Tuto 

výstavu vidím jako velkou propagaci svazu a příležitost jak ukázat náš svaz a 

jeho sílu i těm, kteří známky zatím ještě nesbírají. 


