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Oddíl II: OBČASNÍKY V. Fejtka 1994 – 1995 
 

Rok 1994 (I.)  

číslo 1/1994 

• Přátelé, vážení a milí – reakce na to, že přestal vycházet zpravodaj PERFINY a že je třeba 
uveřejňovat nové poznatky, 

• Perfinářská lahůdka – informace, že na emisi Legionářské 1919 je ohlášen čtvrtý perfin,  
     Informaci  IC poskytl O. Špreňar 
• Max Graber, Bratislava – známe 2 perfiny G26 a M19. G20 je poplatný dřívějšímu úzu 

(z maďarštiny), kdy se jako první uvádělo příjmení a pak jméno (=Graber Max), u M19 je to už 
správně (Max Graber). Informaci (přímou identifikaci) zaslal ing. Kuběnka. 

• Nový perfin z Chocně? M.R./&C. – v Mono 24 má číslo M37,5. nálezy ohlásili p. Živný a O. 
Špreňar. 

• Upřesněné kresby k čs. katalogu  1987 (str. 5) 
• Vyobrazení rakouských perfinů, ke kterým p. Fejtek žádal o zapůjčení originálů (str. 6 – 11) 

 
číslo 2/1994 

• Ohlasy na první číslo Občasníku 
• Čekací oba – 18 let, v roce 1976 ohlásil M. Peterka perfin M. na čs. známce. Právě jsem získal IC 

z roku 1930, uživatel Edmund Mauthner z Bratislavy. (V Mono 24 má číslo M6,5). 
• Katalog perfinů z území Československa 1987: ZMĚNY – OPRAVY – DOPLŇKY, poznatky 

soustředěné za několik let, str. 7 – 15. 
• Zajímavý nález – O. Špreňar ohlásil dosud neznámý (Č.S.) perfin na rakouské známce, jde ale o 

zneužití na pohlednici. Razítkována byla 24.XI.07 v Praze. Odesílatel pohlednice ale Prahou asi jen 
projížděl. 

 
číslo 3/1994 

• Nový nález – perfin S.M.B. (v Mono 24 má číslo S37,5) na rakouských známkách, nyní V. 
Tremčinský získal pozitivní identifikaci, patří firmě Sigm. Mich. Back z Olomouce. 

• Nová hlášení z ciziny – Villem Smetsers z Holandska poskytl kopii perfinu L.S. (V Mono 24 není 
uveden), kterou používala Landes landw. und Gemüsebau-Winter-Schule in Zábřeh an d. O. 

• Perfin z Belišće S.H.G. – vyskytuje se na známkách uherských (do 1918), jugoslávských (1919-
1941) a chorvatských (1941-1945). Maďarský katalog (Maxa 1983) ho vede jako S20, (Lente 2007 
jako S27 v letech 1900-1918), jugoslávský katalog (Maxa 1984) ho vede jako S4, (Kruse 2011 jako 
SHG-48 v letech 1920-1941). Autor příspěvku: Ing. Vladimír Feldmann, kurzívou uvedené údaje 
jsou novějšího data. 

• Čekací doba 18 let – v předchozím příspěvku jsem předpokládal, že perfin M. byl vícehla-vý (viz č. 
2/1994), nyní V. Tremčinský předložil další, už třetí typ.  

• Přežije rok 2000? Skupina sběratelů perfinů. O tom a možných příčinách (neschopnosti, netečnosti, 
nezájmu) se rozepsal Dušan Franc. A následuje krátká poznámka Václava Fejtka. 

• Co dosud víme o perfinu S60 – S.T.K. ? málo, že je vzácný (F) a domicil je z Bratislavy. (V Mono 
24 rovněž S60, uživatel neznámý, ale bodová hodnota je Č-10 bodů). 

• Byl to „desaterák“: F73 (FŠ), dosud se vědělo, že má 5 typů, byly nalezeny další 2, proto 
předpokládám, hledají se další 3, že strojek měl 10 hlav v řadě. 

 
Rok 1995 (II.) 

číslo 4/1995 

• Vážení přátelé, sběratelé perfinů, vysvětlení důvodů, proč nebylo č. 4/1994, žádost o příspěvek, 
hlavně na rozesílání občasníků a odpovědi na dotazy. 
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• Perfin, na který se zapomnělo. Tři z Březnice – o perfinech M.B. M9,5 - R (Mono 24 M11), K.D.  
K22,5 - R (Mono 24 rovněž K22,5) a K. K8 – Č (Mono 24 rovněž K8 na R a Č). K8 na R jen 
s razítkem Březnice, po 1. sv. válce zřízena kancelář v Praze, pak na Č. Autor Ladislav Janeček 

• Zasilatelská firma Adolf Blum & Popper, A8 AB/&P. Zasilatelská firma sídlila v Hamburku a 
v Děčíně. Na obou místech používán identický perfin. 

• Perfiny z Pössnecku použité na známkách Československa: C. G. Vogel, perfiny C.G.V. (C17) a 
ozdobné V (V3), používané krátce 1922-23 v Aši, později C.G.V. (C16) v letech 1922 – 1936. 
Další perfin F.G. (F22) s poznámkou strojek zapůjčen z Německa, používán 1928 – 1929 opět v 
Aši. ještě 2 – G.G. (G51, nyní G17), na českém území Goeorgswalde/ Jiříkov v letech 1914 – 1920 
a VCh (V6), používán 1924 ve Varnsdorfu. 

• Katalog rakouských perfinů – o historii. První zpracoval americký lékař Dr. Moore, ale v této verzi 
byly chyby. Po dohodě s V. Maxou a V. Fejtkem katalog přepracoval, ale stále 1987nebyly 
všechny nedostatky odstraněny. V. Fejtek s V. Maxou pracovali na vlastní verzi katalogu, ale 
mezitím v USA vyšel katalog rakouských perfinů Johna J. Nussbickela. Opět v něm byly chyby a 
nepřesnosti. Pak vydal další verzi, kde část nedostatků odstranil. 

• Chvála sběratelům z Košic – rozhodli se vydat katalog slovenských perfinů již se specializací – 
polohy, doba používání a na kterých emisích se konkrétní perfin nachází. Dále je výzva všem, kdo 
se chtějí připojit a na koho se obrátit. 

• Osobní zprávy . Dušan Franc, Mirek Forman 
 

číslo 5/1995 

• Zajímavý nález: M25 MJ a M2 M jsou totožné! M2 přímá identifikace – Aussiger Montan-
gesellschaft m. b. H. & Co. Nyní O. Špreňar upozornil, že M2 vznikl vylomením z M25 MJ. 

• Trochu zmatku kolem perfinu AG/2831. byl to multi – „desaterák“, takže musí se opravit rakouský 
i maďarský katalog. V rakouském škrtnout A70 a ponechat A69, u domicilu připsat PRAG. 
V maďarském katalogu (1983) ponechat A11 a vyškrtnout A12 (=multi). 

• Změny v katalogu: A72 ASCHER doba použití do 1936. 
• B17 B.B./P. doba použití, nalezen na krejcarové emisi, tzn. používán od 1890. 
• V21 V.v.J. otazníky kolem perfinu – paterče neb desaterák? 
• P10 P.F.& Co. Na čs. známkách po roce 1920 již jen část, ale dobu použití lze doložit až do r. 1925 
• A58 A.R.O. – situace nejasná, exempláře razítkované ve Vídni, tedy patří do Rakouska, ale jsou 

popsány 2 ks, jedenkrát na R, Karel 1915 a 1x na OR 100 h. (V Mono 24 není uveden) 
• E43 E&S: O. Špreňar upozorňuje, že kresba ve stávajícím katalogu (1987) není přesná 
• G3 G – perfin se objevil po dlouhé době v r. 1941 na známkách Protektorátu 
• E25 E.K. – O. Špreňar získal na celině z r. 1902, doplnit do katalogu (1987) 
• A13 v katalogu opravit první použití na 1896 
• L17 L.H. v katalogu opravit první použití na 1896 
• T11 T.L./G. – potvrzená identifikace, v katalogu připsat + 
• A26 AG/1831 – O. Špreňar získal dvojici na výstřižku s uherskými známkami a razítkem 

TRENCSÉN 4.IX.1918 
• F22 F.G. – na výstřižku dvojpáska 20 h Holubice s razítkem Arnultovice 8.3.1929. Katalog (1987) 

uvádí jen do r. 1928. Zřejmě šlo o odpovědní zásilku s opožděným odesláním, časový údaj 
v katalogu ponechán do r. 1928. 

• W18 WK – O. Špreňar získal přímou identifikaci v katalogu připsat + 
• G26 G.M. – perfin používán ještě v r. 1930, možná déle 
• B1 B – perfin použit ještě v r. 1933 
• F51 F.P. – perfin používán do r. 1949 
• I2 IFS v katalogu opravit od r. 1926 a u perfinu H16 HFS opravit: jen do 1926 
• B23 B&Co – připisujeme výskyt i na R 
• Německo perfin K.K. 3x na Hindenburgu, majitel Karl Krause, Maschinenfabrik, Lipsko, 

v používání od 1895 do 1948. Stejný perfin je náš K 32, uživatel Karel Kratochvíl, Praha, byl 
používán cca od r. 1899 (Mono 24 uvádí od r. 1902). 
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• K16 K.B. – pozitivní identifikace: +Karl Bauer, P: banka, Praha 1, Mikulášská 28 
• A40 A.K. – O. Špreňar vlastní na účtu razítkovanou dvojici kolků z r. 1919, ale účet je datován 

13.9.38. Identifikace na účtu upřesňuje majitele: v záhlaví je Klazar … sklad koberců a 
reprezentace, Praha, ale oválné razítko na účtu zní Klazar … Brno. Tedy u A40 doplníme §. 

• B87 B&W – do katalogu doplnit ₵ (na celině) 
• I5 I.S. – už se korigovala doba použití, od 1906 Nyní O. Špreňar získal raritu, H&V 100 h s datem 

5,11,24. Takže doba použití se prodlouží do r. 1924, samozřejmě se do katalogu doplní výskyt i na 
Č. 

• M.B. – při práci na rakouském katalogu jsem narazil na 2 ks, pracovně označené I. a II. Jsou si 
podobné, ale II. je skoro o 1 mm širší. Soudil jsem, že to jsou „rakušané“. Nyní ale O. Špreňar 
zapůjčil další ks (III.), kde je zřetelné razítko PRAHA 11.8. (V Mono 24 má číslo M11,8) 

• Pozor na perfin „HANÁ“ – na jaře 1992 jsem od p. Kabelky dostal lístek s hlavičkou klubu, 
ofrankovaný známkou s tímto perfinem. 10.5.1992 jsem se p. Kabelky dotázal, o co jde – bez 
odpovědi. Další dotaz byl z 19.7.92, opět bez odpovědi. Dále se několik sběratelů dotázalo, kdy 
zařadím tento nový perfin do čs. katalogu. Ukazuje se, že nešlo o žádný žert nebo hádanku pro 
perfináře. 

 

Poznámka: V textech je uvedeno číslování perfinů podle Katalogu, vydání 1987. Tam, kde je odkaz na 
novější zdroje, jako Monografie 24 (Mono 24), Lente 2007 a Kruse 2011, jsou údaje 
uvedeny kurzívou 

 


