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Přehled obsahů zpravodaje PERFINY
Bibliografie článků o perfinech, přesněji Bibliografický seznam článků zabývající se perfiny
používanými na území Československa, dostupná v elektronické podobě na webu Společnosti
(http://www.perfin.cz/cs/bibliografie-perfinu) je čin nejen záslužný, ale zároveň i obdivuhodný – kolik
jen času nad dílem o 419 stranách autor, Josef Chudoba, strávil.
Ovšem ve zpravodajích, od začátku vydávání v polovině roku 1974, je dlouhá řada informací, které se
týkají perfinů i jiných zemí než jen Československa v hranicích z r. 1938.
První dílčí přehled článků uveřejněných ve zpravodajích byl zpracován od č.1/1974 do č. 1/1977, druhý
dílčí o mnoho let později, roce 2008 k desátému výročí obnovení činnosti sekce, později Společnosti.
Tento přehled tedy uvádí obsahy všech zpravodajů, s výjimkou neaktuálních informací (poznámky pro
členy, informace o zasílání, o výstavách atd.,) členěné do samostatných oddílů:
•
•
•
•
•

Oddíl I – Zpravodaje Perfiny do roku 1991
Oddíl II – Občasník č.1 – 5
Oddíl III – Zpravodaje Perfiny 1998 – 2003 (české)
Oddíl IV – Zpravodaje Perfin 1998 – 2003 (slovenské)
Oddíl V – Zpravodaje Perfiny 2004 – dodnes** (společné české a slovenské)

1 – 31 (31 stran)
32 – 34 (3 strany)
35 – 38 (4 strany)
39 – 52 (14 stran)
53 – 68 (16 stran)

Z důvodu přehlednosti každý oddíl začíná na nové straně, ale číslování stran je průběžné. Přehled končí číslem 3/2022, další aktualizace bude po č. 4/2023 a poté každoročně po ukončeném ročníku.
Tak zde nalezneme nejen články o perfinech, ale i různá zamyšlení i drobnosti, které se nevztahují přímo
k perfinům, ale rovněž k naší Společnosti a také, byť jen okrajově, k životu SČF. Převážná část příspěvků v prvních ročnících není podepsaná, ale jsou dílem výhradně V. Maxy, proto jsou „podepsány“
„V. Maxa“. Později se zapojovali i další autoři, jejichž jména jsou vždy uvedena za názvem příspěvku
v závorce.
Poznámky k číslování perfinů v článcích: během let 1974 – 1987, do 4. vydání katalogu, se číslování
měnilo. Až od vydání z roku 1987 se číslování ustálilo a Monografie 24 toto číslování dodržuje. Proto
pokud jsou do roku 1987 uváděna čísla podle předchozích katalogů, v závorce za těmito čísly bude uvedeno katalogové číslo podle Mono 24. Od roku 1987 již nebudou uváděna čísla podle starších katalogů,
ale výhradně podle IV. vydání (1987).
Pokud jde o konkrétní perfiny z našeho území, lze poradit použití bibliografie J. Chudoby, protože je
tam uvedena celá historie informací vztahujících se k jednomu perfinu včetně novějších poznatků.
Pojďme tedy procházet jednotlivými roky a obsahy jednotlivých čísel. Číslo a letopočet jsou jasné, číslo
v závorce je pořadové číslo od začátku vydávání zpravodaje v roce 1974.
Označování čísel zpravodajů:

1/1974 (1) = číslo 1 z roku 1974 a (pořadové číslo od začátku)

Označování roků:
rok 1982 (IX) = konkrétní rok a v závorce ročník
Průběžné číslování jednotlivých čísel platí pro období 1974 – 1991 a 1998 – dosud. Jiná je situace u
Občasníků a rovněž u slovenského zpravodaje PERFIN, ty byly číslovány rovněž průběžně, Občasníky
1 – 5 od č. 1 do č. 5, slovenský PERFIN od č. 1 do č. 24.
Koncem roku 1978 a v roce 1979 byly ve zpravodaji zveřejněny katalogy perfinů různých zemí.
V obsahu jsou uvedeny pro kompletnost (v závorce, kurzívou a *), ve verzi uvedené na našich webových
stránkách ale nejsou. Novější verze těchto katalogů nebo seznamů existují na internetu. Odkazy jsou
uveřejněny ve zpravodaji 3/2019.

Občasníky Václava Fejtka – oddíl II
V letech 1994 – 1995 vydával nákladem vlastním nepravidelně vycházející občasníky, ve kterých
uveřejňoval opravy a doplňky katalogu, opravené kresby, hlášení nových nálezů. Během těch 2 let vydal
celkem 5 těchto občasníků.
II

Zpravodaje Perfiny 1998 – 2003 – oddíl III
Po jisté odmlce v letech 1992 – 1997 (hlavní příčinou byl rozpad bývalého Československa na Českou
a Slovenskou republiku), kterou vyplnil v letech 1994 – 1995 pan Václav Fejtek svými Občasníky (viz
oddíl II), se na konci roku 1997 sešla parta „skalních“ rozhodnutá obnovit činnost a navázat na tradici
zpravodajů z let 1974 – 1991. Zachováno bylo průběžné číslování jednotlivých čísel a rovněž navázalo
číslování ročníků – poslední ročník před odmlkou byl XVIII a po ní v r. 1998 následoval ročník XIX.

Zpravodaje Perfin 1998 – 2003 – oddíl IV
Kolegové na Slovensku po rozpadu Československa utvořili vlastní skupinu při KF Košice, která
vydávala vlastní zpravodaj, souběžně s českým, který vycházel rovněž v letech 1998 – 2003. Vyšlo
celkem 24 čísel s bohatým obsahem, hlášení nových nálezů, informace o firmách, i některé záležitosti
týkající se teorie perfinů.

Zpravodaje Perfiny 2004 – dosud, oddíl V
V letech 1998 – 2003 byly vydávány souběžně dva zpravodaje – český PERFINY a slovenský PERFIN.
Členové obou skupin dostávali oba zpravodaje, ale nebyla ujednocena periodicita, takže to znamenalo
7 – 8 zásilek za rok a v souvislosti s trvalým zvyšováním poštovních poplatků začala být situace
neúnosná. V průběhu roku 2003 se sešli zástupci obou skupin a dojednali vydávání společného
zpravodaje, z toho 2 čísla v české verzi a 2 čísla ve slovenské verzi. Redaktorem českých zpravodajů je
PhMr. Vladislav Beneš z Vysokého Mýta, redaktorem slovenských je Ing. Ján Marenčík z Košic. Tato
spolupráce probíhá k oboustranné spokojenosti již téměř 20 let a v rámci národních svazů – SČF a ZSF
jsme jediní, kteří tak úzce spolupracují.
Pozn. *) viz poznámku v textu
**) stav do října 2022 včetně č. 3/2022
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