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Oddíl III.- PERFINY (1998 – 2003) – český  
 
Rok 1998 (XIX.) 
1/1998 (128) 

• Nový čs. perfin? (B.N./H.), redakce 
• Vážení přátelé a sběratelé perfinů, redakce 
• Vážení přátelé – sběratelé perfinů, (V. Fejtek) 
• Celiny a perfiny, (J. Zima) 
• Perfin „Var 2“ Kotva, (V. Münzberger) 
• Seznam členů „Skupiny perfinů“ 
• Rakouské perfiny na italských známkách, (M. Marková) 
• Nová identifikace (A 49–A. N), redakce 
• PERFIN na Slovensku, redakce 
 
2/1998 (129) 

• Nejstarší rakouské perfiny (ilustrace k článku uvnitř čísla) 
• Vážení přátelé a sběratelé perfinů, redakce 
• Příspěvky do zpravodaje, redakce 
• Další členové skupiny, redakce 
• Uzavřené album, redakce 
• Připravujeme katalog rakouských perfinů, redakce 
• … hledáme správné kresby II, (Fe) 
• Poznámky k rakouskému katalogu (vydání Maxa 1981), (Fe) 
• Nejstarší rakouské perfiny 1. část, (V. Münzberger) 
 
3/1998 (130) 

• PRAGA 1998 – pozlacená medaile pro exponát perfinů, (V. Münzberger) 
• Perfiny na mezinárodní výstavě PRAGA 1998, (V. Münzberger) 
• Perfin „Var 2“ Kotva, (J. Kuběnka) 
• Vyšlo 2. a 3. číslo slovenského zpravodaje PERFIN 
• Nejstarší rakouské perfiny 2. část, (pokračování z č. 2/1998), (V. Münzberger) 
 
 
Rok 1999 (XX.) 
 
1/1999 (131) 

• Nový perfin (N8,2), redakce 
• Noví členové, Uzavřené album, 10. výročí úmrtí V. Maxy, autor: vedení skupiny 
• Vážení přátelé a sběratelé perfinů (pozvánka na setkání podzim 1999), (P. Janata) 
• Perfiny na světové výstavě IBRA 99 v Norimberku, Mü 
• Byly na Podkarpatské Rusi perfiny? (zmatek u perfin K1 a K3), (V. Münzberger) 
• Znovu dvojí perfin FR – J.K. (F59 a J56), (D. Franc) 
• Nové poznatky, redakce 
• Jak je to s platností perfinovaných známek? Redakce 
• Obsah slovenského zpravodaje PERFIN č. 4/98 a 1/99 
• Nejstarší rakouské perfiny 3. část, (pokračování z č. 3/1998), (V. Münzberger) 
 
2/1999 (132) 

• M 26 M.J./&L.  další z nejstarších čs. perfinů 
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• Vystavovatelské úspěchy našich zahraničních členů, vedení skupiny 
• Použití perfinu Č1  Č po roce 1945, (RND. F. Straka) 
• Ohlasy (potvrzení výskytu perfin K3 s domicilem Mukačevo, red. 
• Perfiny bratří Mayů – MAY  M9 a M9,2 – nový čs. perfin 
• Nové slovenské zpravodaje 2/99 a 3/99, (RND. F. Straka) 
• Pozor na Falza, (V. Münzberger) 
• Strojky pro multiperfiny, (Mü) 
• Nejstarší rakouské perfiny 3. část, (dokončení z č. 1/1998), (V. Münzberger) 
 
3/1999 (133) 

• Perfin J103 J.&T. na celině do ciziny 
• Vážení přátelé, (úvodník), autor: vedení skupiny 
• Obsah slovenského zpravodaje PERFIN č. 4/1999, (RND. F. Straka) 
• Perfiny ze Sudet, (Mü) 
• Nové perfiny z čs. územím (V. Fejtek a Mü) 
• Joseph Sloper a nejstarší rakouské perfiny, (V. Münzberger) 
 
 
Rok 2000 (XXI.) 
1/2000 (134) 

• Nové čs. perfiny 
• Informace z Valné hromady STF SČF, (RND. F. Straka) 
• Nové čs. perfiny (pokračování z titulní strany) 
• Další perfin z českého území? (V. Havel) 
• Použití perfinu W37  W1839 po roce 1945, (V. Havel) 
• Perfiny a potrubní pošta, (V. Münzberger) 
• Slovní perfiny, (V. Münzberger) 
• Perfiny na výstavách, (Mü) 
• Předchůdci perfinů, (Mü) 
 
2/2000 (135) 

• Nový čs. perfin? Red 
• Používání Fischlových perfinů MF/S, (V. Münzberger) 
• Poznámky k bulharským perfinům, (V. Münzberger) 
• Rakouské doplatní známky s perfiny, (V. Münzberger) 
• Perfiny vyjadřující děj, (V. Münzberger) 
• Identifikující poštovní razítka, (V. Münzberger) 
• Předchůdci perfinů, (V. Münzberger) 

 
3/2000 (136) 

• Nový čs. perfin (L.J. – L20,4), (Mü) 
• Rozpoznávání perfinů, (V. Havel a V. Münzberger) 
• Nové poznatky, red. 
• Perfiny na známkách Husita, (Dušan Franc) 
 
 
Rok 2001 (XXII.) 
1/2001 (137) 

• Nový čs perfin na mimořádné identifikační celistvosti (OLDG – O12,5) 
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• Uzavřené album (R. J .Hamming) 
• Padělky podle chyběnky, aneb žádný problém !??, red. 
• Identifikující (neidentifikující) poštovní razítka (2. část), (V. Münzberger) 
• Nové poznatky, red. 
• Rozpoznávání perfinů II, (V. Havel a V. Münzberger) 
 
2/2001 (138) 

• Předchůdce perfinu trochu jinak, (V. Münzberger) 
• Nové poznatky, (V. Havel a V. Münzberger) 
• Rozpoznávání perfinů III, (V. Havel a V. Münzberger) 
• Nové perfiny z čs. území, red. 
• Zajímavá perfinovaná celina, red. 
 
3/2001 (139) 

• Nový perfin z Aše 
• Překvapení u perfinu J85 J.P. 
• Dlouhý perfin z Rakouska 
• Dírkovaná cyklistika, (A. Urminský) 
• Rozpoznávání perfinů IV, (V. Havel a V. Münzberger) 
• Názory čtenářů – předchůdci perfinů, ano či ne?, (A. Kuchyňka) 
 
 
Rok 2002 (XXIII.) 
1/2002 (140) 

• Vážení kolegové, redakční rada 
• Ptáme se … vedení sekce 
• Máme vlastní www stránky!, vedení sekce 
• RPR – je náš nebo není?, (V. Havel, V. Beneš) 
• Máme nový perfin?, (V. Havel) 
• Slovensko 2002 (výstava), (V. Beneš) 
• Všem čtenářům, (V. Havel) 
• Hlášeny další perfiny na kolcích, (F. Straka) 
• Z exotického Madagaskaru, (V. Beneš) 
 
2/2002 (141) 

• Změna identifikace čs. perfinu J97, (O. Špreňar) 
• Ohlasy, redakční rada 
• Významné jubileum Václava Fejtka, vedení sekce 
• Pozor na domicily perfinovaných známek emise z let 1916 – 1918, (P. Hauzner) 
• Perfiny na čs. známkách vydaných v roce 1939, (J. Zíma) 
• Perfiny v Amsterdamu (výstava), (V. Münzberger) 
• Perfiny na výstavě Premiéra Příbram 2002, (V. Beneš) 
• Čs. perfiny R38 a F24 – nové identifikace, (O. Špreňar) 
• Nový perfin z Bosny, (V. Havel a V. Münzberger) 

 
3/2002 (142) 

• Čtyři období (na titulní straně) 
• Podzimní setkání 2002, (V. Beneš) 
• Ohlédnutí za rokem 2002, vedení sekce 
• Ohlasy II, red. 
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• J105 – firma Jindřich Vaněk, (O. Špreňar) 
• Co o něm víme?, red. 
• Doplňující informace k perfinu WILTA, red. 
• Čtyři období (pokračování z titulní strany), (O. Špreňar) 
• Přání našim členům, vedení sekce, Omluva za zpoždění, red. 
• Jak se dají sbírat perfiny, (V. Beneš) 
 
 
Rok 2003 (XXIV.) 
1/2003 (143) 

• Perfinářská „bomba“, (O. Špreňar) 
• Dotazník pro soupis perfinů, vedení sekce 
• Nový poznatek k čs. perfinu A35, (-habeš-) 
• Čtyři období II, (O. Špreňar) 
• Perfiny a Zeppeliny, (V. Münzberger) 
• Bratří Janouškové – historie firmy, (Z. Štohanzl, V. Beneš) 
• Upřesnění identifikace perfinu J97, (P. Hauzner) 
• B30 – pozitivní identifikace, (V. Tremčinský) 
 
2/2003 (144) 

• Další perfin na kolku, redakce 
• Dodatek k soupisu perfinů od písmene A, (-habeš-) 
• Soupis perfinů od písmene B, red. 
• Perfiny na známkách ČSR I a přetiskové emisi Čechy a Morava, (J. Zima) 
• Bratří Janouškové – historie firmy II, (Z. Štohanzl, V. Beneš) 
• Ostropa 2003 (výstava), (V. Beneš) 
 
3/2003 (145) 

• Identifikace perfinu A9 A.B.V., (V. Münzberger) 
• Výročí se blíží!, (V. Beneš) 
• Jednání o spolupráci, (V. Beneš) 
• Chystá se výstava, vedení sekce 
• Další informace k perfinům z období Protektorátu Č+M, (V. Münzberger) 
• Nová identifikace rakouského perfinu A59, (F. Straka) 
• Sběratel 2003 a výstava jednorámových exponátů, (V. Beneš) 
• Soupis perfinů C-Č-D, (-habeš-) 
• Všem členům sekce, V. Beneš  
 
4/2003 (146) 

• Perfiny Ředitelství lázní Bílina (titulní list) 
• Co bylo letos a co nás čeká příští rok, (V. Beneš) 
• Bratří Janouškové – historie firmy III, (Z. Štohanzl, V. Beneš) 
• Čtyři období – dokončení, (O. Špreňar) 
• Perfiny Ředitelství lázní Bílina, (O. Špreňar) 


