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Oddíl V.- SPOLEČNÝ ČESKO – SLOVENSKÝ ČASOPIS (2004 – dosud) 
 
 

Rok 2004 ((XXV.) 
1/2004 (147) 
• Čs. perfiny A16 a A15 – AEG, (titulní list) 
• Bratří Janouškové – historie firmy IV, (Z. Štohanzl, V. Beneš) 
• Našemu zpravodaji je už 30 let! (V. Beneš) 
• Známky předběžné a souběžné na nově vzniklém území ČSR, (Dušan Franc) 
• Čs. perfiny A16 a A15 – AEG, (V. Havel) 
• Propagační výstavka PERFINY 2004, vedení sekce 
• ČSR 1918 – 1919, předběžné a souběžné frankatury s perfiny, (P. Hauzner) 
• Soupis perfinů E, F, -habeš- 

 
2/2004 (148) 
• Nový perfin zo Slovenska (titulní list) 
• Nový československý perfin?, (J. Píša) 
• Šestnásty perfin Slovensko 1939 – 1945, (O. Földes) 
• Opäť americká IC s kolkami, (J. Píša) 
• BIBENDUM alias MICHELIN MAN, (J. Kuběnka) 
• O perfinoch kedysi napísali… (J. Marenčík) 
• Nové identifikácia maďarských perfinov, (J. Kuběnka) 
• Podlepky a perfiny, (J. Kuběnka) 
• Prírastky do katalógu slovenských perfinov, (J. Kuběnka) 
• Ako je to s perfinom AG/1831?, (J. Píša) 
• VPVM, VPMV, PVMV alebo PVVM?, (M. Bachratý) 
• Ako je to s perfinom V3 (V16) V.O.C. ? (J. Marenčík) 
• Niektoré poznatky ku „Katalógu maďarských perfinov“ Istvána Lenteho, (J. Marenčík) 
• Perfiny a daň z obratu, (J. Kuběnka) 
• Perfiny firmy Thomas Cook & Son (J. Marenčík) 
• Ešte niečo k perforovacím strojom, (T Kotek) 

 
3/2004 (149) 
• Nejstarší perfiny světa (titulní list) 
• Ohlédnutí za výstavou v Brně, (V. Beneš) 
• Setkání perfinářů v Brně, Okáč 
• To nejzajímavější na výstavce, Beneš 
• Bratří Janouškové – historie firmy V, (Z. Štohanzl, V. Beneš) 
• Perfiny n internetu, (V. Beneš) 
• Úspěchy našich vystavovatelů, red. 
• Soupis perfinů G a H, (V. Havel, F. Straka) 

 
4/2004 (150) 
• 150. číslo časopisu (titulní list) 
• K našemu významnému jubileu, (V. Beneš) 
• Oblastná výstava poštových známok ZÁHORIE 2004, red. 
• Dvojitá ochrana, (J. Píša) 
• Jedna z listu, alebo je to životopis?, (J. Píša) 
• Hradčany 75 h a rôzne typy, (J. Píša) 
• Rozlišení perfinu M4, (V. Havel) 
• „ŠVECHATY U VÍDNĚ“, (J. Kuběnka) 
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• Úplne nový perfin, (J. Marenčík) 
• Nový rakúsky perfin A.K.?, (J. Kuběnka) 
• Soupis perfinů I – J, (V. Havel, F. Straka) 
• Falzá slovenských perfinov, (J. Marenčík) 
• Čo sme si prečítali inde … nemecký perfin A.A.G.D., (J. Marenčík) 

 

Rok 2005 (XXVI.) 
1/2005 (151) 
• Ohlášen další perfin na kolku, red. 
• Do dalšího ročníku našeho časopisu, (V. Beneš) 
• Co jsou perfiny a jak se dají sbírat?, (V. Beneš) 
• Perfiny v číslech, M. Brabenec, (V. Beneš) 
• Ruské perfiny moskevských poštovních úřadů, (D. Schepper, překlad V. Münzberger) 
• Soupis perfinů K – L, (V. Havel, F. Straka) 

 
2/2005 (152) 
• Výstavní perfiny (titulní stránka) 
• Európska výstava poštových známok BRNO 2005, (J. Píša) 
• Z Valné hromady konané 15. 5. 2005, (F. Straka) 
• Několik poznámek k článku „FALZÁ SLOVENSKÝCH PERFINOV“, (V. Münzberger) 
• Ešte súkromné perfiny, (J. Marenčík) 
• Fortuna – bankový závod, (J. Marenčík) 
• Soupis perfinů M – N, (V. Havel, F. Straka) 
• Nepriama identifikácia perfinů J4 (J71) J.L.C., , (J. Marenčík) 
• Tomkinsov katalóg identifikovaných perfinov Vel´kej Británie, 10. vydanie, (T. Kotek) 
• Perfin na výstave v Brne, (J. Marenčík) 
• Ruského perfin LKP (v azbuce), (Mü) 
• Ruský – sovětský perfin MP/20, (Mü) 
• CUSTOS – Stempel?, (J. Marenčík) 
• Výstavné perfiny, (J. Marenčík) 
• Maďarské perfiny – nové informácie, (J. Marenčík) 
• Falzum „identifikačnej celistvosti“, (J. Marenčík) 

 
3/2005 (153) 
• Identifikace s otazníky, titulní list, (Z. Štohanzl, V. Beneš) 
• Co jsou perfiny a jak se dají sbírat – II, (V. Münzberger a kol.) 
• Identifikace s otazníky, (Z. Štohanzl, V. Beneš) 
• Další perfiny na kolcích, (O. Špreňar, Z. Štohanzl) 
• Další nová identifikace, red. 
• Soupis perfin O – P, V. (Havel, F. Straka) 

 
4/2005 (154) 
• Najbežnejší perfin (titulní list) 
• Filatelistické výstavy „ZBEHY 2005“ a „KRAKOV 2005“ 
• Společnost sběratelů perfinů SČF, (V. Beneš) 
• Společné setkání Piešťany, (V. Beneš) 
• 1. zasedání vedení SSP, (V. Beneš) 
• Co jsou perfiny a jak se dají sbírat – III, (V. Münzberger a kol.) 
• Soupis perfinů R, (V. Havel, F. Straka) 
• Definitivní konec bosenského perfinu KB, (V. Münzberger) 
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• Perfiny na pohľadniciach, (J. Marenčík) 
• Priama identifikácia maďarského perfinu G.H./H., (J. Kuběnka) 
• Neznámy maďarský perfin, (J. Kuběnka) 
• Priama identifikácia perfinu P28 P.R.? red. 
• Česká společnost perfinářů v Piešťanech, (P. Hauzner) 
• Maďarské perfiny – nové informácie, (J. Marenčík) 

 
Rok 2006 (XXVII.) 
0/2006 (mimořádné číslo), příloha Filatelie 10/2006 
• Sbírání perfinů, (V. Münzberger) 
• Sbírání perfinů na našem území, (V. Beneš) 
• Perfiny na internetu, (V. Beneš) 

 
1/2006 (155) 
• Jak na exponát (titulní list) 
• Mimořádná Valná hromada Společnosti, výbor SSP 
• Stanovy Společnosti sběratelů perfinů 
• Co jsou perfiny a jak se dají sbírat – IV, (V. Münzberger) 
• Seznam domicilů perfinů z území Československa, (M. Brabenec, F. Šamárek) 
• Jak na exponát, (V. Beneš) 
• Nový perfin z Banské Bystrice, (V. Münzberger) 
• Soupis perfinů, písmeno S, (V. Havel, F. Straka) 
• Dosud neznámé? (D.F. a G.K.), redakce 

 
2/2006 (156) 
• Zaujímavá celina (titulní list) 
• Perfiny sú predovšetkým o firmách, (A. Urminský) 
• Perfiny Řecké banky, (V. Beneš) 
• M.B. Nový perfin Bosny a Hercegoviny? (T. Kotek) 
• Nie je celina ako celina, (J. Kuběnka) 
• Ako je to s perfinom B4 (B25) BC/T, (V. Havel, J. Marenčík) 
• Nový československý perfin na rakúskej známke, red. 
• Ruské perfiny, (J. Marenčík) 
• Priama identifikácia perfinu O19 - O.S., red. 
• Perfin zo Skalice B3 (B24) B.&Co., (J. Marenčík) 
• Zaujímavé IC, red. 

 
3/2006 (157) 
• Plaketa výstavy Karlovy Vary (titulní list) 
• Úspěch na výstavě Karlovy Vary, redakce 
• Čs. perfiny H37 – H38 a rakouské H75 – H75.1, (V. Havel, V. Beneš) 
• Perfiny na výstavě v Karlových Varech, (V. Münzberger) 
• Jak na exponát II, (V. Beneš) 
• Po stopách perfinu F59, (J. Kašpar, převzato z MR 1/2006) 
• Terminologie perfinů – podklad k diskusi, (V. Münzberger) 
• Falzum ve 20. písemné aukci, (V. Tremčinský) 
• Soupis perfinů V – W, (V. Havel, F. Straka) 

 
4/2006 (158) 
• Jak na exponát III, (V. Beneš) 
• Zajímavý nález, (V. Havel)
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• Perfiny z územia Slovenska na známkách Uhorska, (J. Kuběnka) 
• Soupis perfinů Z a vydaných filatelistickým klubem, (V. Havel, F. Straka) 
• Nové informácie, (red) 
• Aby bolo jasno …, (M. Bachratý) 
• Niekoľko zaujímavostí na identifikačných celistvostiach, (red) 
• Kto používal bratislavský perfin F3 (F31) FK?, (J. Marenčík) 

 
Rok 2007 (XXVIII.) 
1/2007 (159)  
• Historický vývoj perfinů na území Československa – 4.část (titulní list) 
• Naše úspěchy a naše plány, vedení SSP SČF 
• Pozvánka na národní výstavu poštovních známek Hradec Králové 2007, (V. Beneš) 
• Co jsou perfiny a jak se dají sbírat – V, (V. Münzberger) 
• Sbírka vůbec, (M. Brabenec, F. Šamárek) 
• Jak na exponát IV, (V. Beneš) 
• Nové poznatky, (red) 
• Nový perfin z čs. území, (V. Münzberger) 
• Přehled perfinů na kolcích, (F. Straka, V. Beneš) 

 
2/2007 (160) 
• Zaujímavá IC (titulní list) 
• Perfiny z čs. území na kolcích - II, F. (Straka, V. Beneš) 
• Fínske perfiny, (T. Kotek) 
• Perfiny z územia Slovenska na známkách Maďarska 1939 – 1945, (J. Kuběnka) 
• „Potenciálne“ perfiny z územia Slovenska na uhorských známkách, (J. Kuběnka) 
• Najstarší perfin z územia Slovenska, (J. Marenčík) 
• Zaujímavá IC z Nemecka, (J. Marenčík) 
• Legionárske 1919 a perfiny, (J. Marenčík) 
• Čo o tom viete?, (J. Marenčík) 
• Zaujímavá IC, (J. Marenčík) 
• Tiež ich máte? (J. Píša) 

 
3/2007 (161) 
• Václav Fejtek jubilující, vedení SSP SČF 
• Úřední perfiny carského Ruska, (D. Schepper, V. Münzberger) 
• Co může historii přinést filatelie a její odborné společnosti, (P. Hauzner) 
• Předměty sběratelského zájmu, (M. Brabenec, F. Šamárek) 
• Jak na exponát V, (V. Beneš) 
• Nové poznatky (Dod G1), (V. Beneš) 
• Nové poznatky (C28), (V. Beneš) 

 
4/2007 (162) 
• Kolky a výstavný exponát (titulní strana) 
• Perfiny na kolkoch a výstavný exponát, (T. Kotek) 
• Nový katalóg maďarských perfinov, (J. Marenčík) 
• FORTUNA Jellinek & Co po tretíkrát, (J. Kuběnka) 
• Kanadské úradné perfiny, (T. Kotek) 
• Nové poznatky do Maxovho katalógu maďarských perfinov, (J. Kuběnka) 
• Čo s ním? , (J. Kuběnka) 
• Najstarší perfin z územia Slovenska – nové informácie, (redakcia) 
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Rok 2008 (XXIX.) 
1/2008 (163) 
• Druhý perfin firmy Otto Taussig (titulní strana) 
• 10 let od obnovení činnosti, (V. Beneš) 
• Co bylo ve zpravodajích za posledných 10 let, (F. Straka) 
• Otazníky kolem perfinu E.F., (V. Münzberger) 
• Druhý perfin firmy Otto Taussig, (V. Beneš) 
• Identifikace čs. perfinu FH, (F. Straka) 
• Nové poznatky (ZÁŘ, K56 – K.T.), (VM) 
• Firma Anton Kalla, (P. Hauzner) 
• Katalog čs. perfinů – Doplněk 2008, (V. Beneš) 
• Jarní setkání členů Plzeň 24.2.2008, vedení SSP 

 
2/2008 (164) 
• Zaujímavá identifikačná celistvosť (titulní strana) 
• Perfin T.E. (řecký) – nový objev, (V. Beneš) 
• Nový katalóg maďarských perfinov, (J. Marenčík) 
• Zaujímavá identifikačná celistvosť. (J. Píša) 
• Katalóg maďarských perfinov – nové poznatky, (T. Kotek) 
• Setkání perfinářů v Plzni, (J. Píša) 
• Pozoruhodná celistvosť, (M. Bachratý) 
• Ako je to s perfinom MÁH? (Mono 24 ho uvádí jako M8.5) 

 
3/2008 (165) 
• Významný úspěch na světové úrovni, (EFIRO 2008), (V. Kopecký) 
• Perfiny na světové výstavě PRAGA 2008, (V. Beneš, V. Münzberger) 
• Firma Anton Kalla, pokračování, (V. Münzberger, V. Beneš) 
• Další objev ve skupině řeckých perfinů T.E., (V. Beneš) 
• Zjištěné úpravy identifikačních celistvostí, (V. Beneš) 
• Svět perfinů, perfiny ve světě – Katalog německých perfinů, (V. Beneš) 
• Nejstarší perfinovaná celina v Čechách (V. Münzberger) 

 
4/2008 (166) 
• Košická firma Franck (titulní strana) 
• Dvojité výročie majiteľov perfinov F.H.F. – H.F. – H.F.S., (J. Kuběnka) 
• Svět perfinů, perfiny ve světě II – Katalog německých perfinů, (V. Beneš) 
• Nový bratislavský perfin?, (J. Marenčík) 
• Perfinovaný kolok košickej firmy Adriányi és Markó, (red) 
• Aký bol rok 2008, (J. Píša)  

 
Rok 2009 (XXX.) 
1/2009 (167) 
• Firma A. Kalla (titulní list) 
• Úvodem - existujeme již 35 let. (V. Beneš) 
• Vzpomínka na Vojtěcha Maxu, (V. Beneš) 
• Perfiny čili perforované iniciály na vzestupu, (L. Brendl) 
• Firma A. Kalla – dokončení (V. Münzberger, V. Beneš) 
• Perfiny M a jejich rozlišení, (V. Münzberger, V. Havel, V. Beneš) 
• Svět perfinů – perfiny ve světě (3), (V. Beneš) 
• V12 – další perfin na kolku, (F. Straka)
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2/2009 (168) 
• Priama identifikácia O10 OK (titulní list) 
• Perfinársky hlavolam, (M. Bachratý) 
• Perfin na firemnom (núdzovom) platidle, (red) 
• Neznáme perfiny a nové informácie, (J. Kuběnka) 
• Maďarský klubový perfin „2009“, (T. Kotek) 
• Čo sa hľadá vo Veľkej Británii?, (T. Kotek) 
• Čo píšu iní - Magyar Perfin 1/2009, (T. Kotek) 
• Perfiny na telegrame, (M. Bachratý) 
• Troška iný pohľad na perfin R2 (R12) R.B., (J. Marenčík) 
• Perfiny z frankovacích razítkovacích strojov, (J. Marenčík) 
• Perfin B88 B.Z. na celine, (red) 
• Perfinované kolky, (red) 

 
3/2009 (169) 
• Perfiny Řecké banky na výstavě v Řecku (titulní list) 
• Úvodem, (V. Münzberger) 
• Perfiny, (A. Gazda) 
• Proč sbírat perfiny, (V. Maxa) 
• Bylo nás sedm … (V. Beneš) 
• Vyřaďte se z čs. sbírky „Rakušáky“, (O. Špreňar) 
• Svět perfinů – perfiny ve světě (4), (V. Beneš) 
• Perfiny Řecké banky na výstavě v Řecku, ( V. Beneš) 
• Kréta – perfin „XET“, (V. Beneš) 

 
4/2009 (170) 
• Perfiny firmy FRATELI di LENARDO (titulní list) 
• František Křižík a perfiny, (J. Horák) 
• „Prokoly“ ruských poštových úradov na poľskom území, (J. Kuběnka) 
• Nové identifikácia rakúskych perfinov, (J. Kuběnka) 
• Katalóg perfinov z územia Slovenska, Dodatok 2010, red. 
• Ďalší perfin na firemnej poukážke, (J. Kuběnka) 
• Perfiny firmy FRATELI di LENARDO, (J. Marenčík) 

 

Rok 2010 (XXXI.) 
1/2010 (171) 
• Naši jubilanti (titulní list) 
• Představujeme jubilanty – Vladimír Münzberger 
• Představujeme jubilanty – František Straka 
• Představujeme jubilanty – Vladislav Beneš 
• Představujeme jubilanty – Jaroslav Maleček 
• Perfin automobilky RAF v Liberci, (J. Horák) 
• Záhadná celistvost s perfinem I.B.P., (V. Münzberger) 
• Po letech znovu objevený perfin F.S. na kolku, (F. Straka) 
• Svět perfinů – perfiny ve světě (5), (V. Beneš) 
• Zajímavost z Hongkongu, (V. Beneš) 

 
2/2010 (172) 

• Pohľadnica Bratři Janouškové (titulní list) 
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• Československé perfiny 2010, (J. Píša) 
• Franzúzsky perfin E.I.P.A.30, (J. Marenčík) 
• Franz Stollwerck a synovia, (T. Kotek) 
• Čo píšu iní – Magyar Perfin VIII, č. 1, (T. Kotek) 
• Bratři Janouškové, (J. Kuběnka) 

 
3/2010 (173) 
• Občanská svatba plzeňských perfinů B 54 a B 71 (P. Hauzner) 
• I ten nejběžnější perfin může být sběratelsky zajímavý, (V. Münzberger) 
• Perfiny firmy Gustav Hell a Chemosan-Hellco, (V. Havel, V. Beneš) 
• Jak uspořádat sbírku, (V. Beneš) 
• Firmy používající více perfinů, (V. Beneš) 
• Svět perfinů – perfiny ve světě (6), (V. Beneš) 

 
4/2010 (174) 
• Perfiny firmy Bayer & Co. A Tekla, úč. spol., (titulní list) 
• Perforovací strojček, (O. Piszton) 
• Najvačší perfin sveta (pravdepodobne), (O. Piszton) 
• Informácie a zaujímavosti z „Rakúska“, (J. Kuběnka) 
• FDP (Firs Day of Perfin), (T. Kotek) 
• Perfiny na známkách „Precancels“ a „Commercial Overprint“, (T. Kotek) 
• Friedrich Bayer, (T. Kotek) 
• Multiperfin J.B. a JB bratislavskej firmy J. Beermann a spol., (J. Marenčík) 

 
Rok 2011 (XXXII.) 
1/2011 (175) 
• Nový perfin z našeho území potvrzen, (titulní list) 
• 4. valná hromada SČF, (V. Beneš) 
• Zajímavá perfinovaná celina, ( V. Münzberger) 
• Perfin V.M.Z.F., (O. Špreňar) 
• 31. písemná aukce Burda Auction, (V. Beneš) 
• Firmy, které používaly více perfinů (2), (V. Beneš, O. Špreňar) 
• Svět perfinů – perfiny ve světě (7), (V. Beneš) 
• Zajímavost z Hongkongu ještě jednou, (V. Beneš) 

 
2/2011 (176) 
• Zaujímavá identifikačná celistvosť (titulní list) 
• Zaujímavý predchodca perfinov, (J. Kuběnka) 
• Perfiny na známkách „Precancels“ a „Commercial Overprint“ ešte raz, (T. Kotek) 
• Perfin Tete-Beche, (T. Kotek) 
• Perfiny na doplatných známkách?, (M. Bachratý) 
• Rakúske perfiny AH, (J. Kuběnka) 
• Priama identifikácia maďarskeho perfinu P.N., red. 
• Oskar Pischinger a spol., (T. Kotek) 
• Německé perfiny po r. 1945, (J. Marenčík) 
• Máte tento perfin?, red. 

 
3/2011 (177) 

• Slovo na úvod, (V. Beneš) 
• Perfiny na výstavě Vysoké Mýto 2011, (V. Beneš)
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• Perfiny na EXPONETu, (V. Beneš) 
• Vznik průmyslové výroby ohýbaného nábytku v Bystřici p. Hostýnem, (O. Hynek) 
• Doplňky katalogu německých perfinů, (M. Kocourek) 
• Svět perfinů – perfiny ve světě (8), (V. Beneš) 
• 34. Sálová aukce Burda auction, (V. Beneš) 

 
4/2011 (178) 
• Bratislavská firma Jakab Palugyay a synovia (titulní list) 
• Úradné dierovanie blankiet pre telegramy, (O. Piszton) 
• Perfin zo Skalice (B24) B&Co – TEKLA, (T. Kotek) 
• Perfin J.P. – J86 čs. perfin na rakúskej známke a nový rakúsky perfin?, (J. Kuběnka) 
• Zaujímavá identifikačná celistvosť, (J. Marenčík) 
• Jakab Palugyay a synovia, perfin J5 (J88) z Bratislavy, (T. Kotek) 
• Perfinovaná známka použitá ako kolok, (J. Marenčík) 
• Čo o tom viete, J. Marenčík 

 
 
Rok 2012 (XXXIII.) 
1/2012 (179) 
• Za Václavem Fejtkem, (V. Beneš) 
• Moje vzpomínka na Václava Fejtka, (V. Havel) 
• Spomienka na pána Václava Fejtka, (J. Marenčík) 
• Odešel poslední ze tří mušketýrů, (P. Hauzner) 
• Vzpomínka na pana Václava Fejtka, (F. Straka) 
• Václav Fejtek – nestor perfinářů, (V.Münzberger) 
• Ta nejsmutnější zpráva, (O. Špreňar) 
• Elektrotechnická akciová společnost, (V.Štajner, V. Beneš) 
• Katalog perfinů trochu jinak, (V. Münzberger) 
• Svět perfinů – perfiny ve světě (9) (V. Beneš) 

2/2012 (180) 
• Identifikácia perfinu Dod-N3, (titulní list) 
• Za Jaroslavom Kuběnkom, (T. Kotek) 
• Perfin (ktorý bol prvý a ktorý najdlhšie používaný ?), (T. Kotek) 
• Perfin Dod-N3, alebo N2 (kat. maďarských perfinov, Lente, spresnenie identifikácie.), (T. Kotek) 
• Multiperfin J5 (J88)Jakab Palugyay z Bratislavy, (J. Marenčík) 
• Zaujímavá „identifikačná“ celistvosť (nemecký perfin Pol), (J. Marenčík) 

 
3/2012 (181) 
• Od Breitfelda & Daňka k ČKD (titulní list) 
• Jedno „půlkulaté“ výročí, (V. Beneš) 
• 100 let bavorského služebního perfinu „E“. (M. Kocourek) 
• 140 let firmy Schenker, (A. Kuchyňka) 
• Osud firmy Maxe Fischera v Chebu, (F. Straka) 
• Erich Roučka, ( M. Kocourek) 
• Od Breitfelda & Daňka k ČKD, (V. Štajner, V. Beneš) 
• Svět perfinů – perfiny ve světě 10, (V. Beneš) 
• Katalog jugoslávských perfinů, recenze (O. Špreňar) 
• Perfiny na EXPONETu, (V. Beneš)
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4/2012 (182) 

• Adler és Gold Kassa (titulní list) 
• Už ste videli perfin JSČZ? (J. Marenčík) 
• Bratislavská cvernová továreň, perfin B4 (B25) BC/T, (J. Marenčík) 
• Oficiálne perfiny Nórska, (P. Háber) 
• Likérka Adler a Gold (Lente A10, Maxa A12,5, slov. Katalóg A1,3), (T. Kotek) 
• István Lente, A Magyar Perfinek Katalógusa, aktualizácia miest a datumov, (T. Kotek) 

 
 
Rok 2013 (XXXIV.) 
1/2013 (183) 
• 100 let ruské poštovní známky (titulní list) 
• Průkopníci našeho oboru, (V. Münzberger) 
• Neobvyklý perfin „MŠANO“, (V. Münzberger) 
• Emil Spiegel a spol. – specielní továrna na dopravní prostředky, (A. Kuchyňka) 
• 100 let ruské poštovní známky, (V. Beneš) 
• Svět perfinů – perfiny ve světě 11, (V. Beneš) 
• Banco di Roma, Libanon, (V. Beneš) 

 
2/2013 (184) 

• 200 rokov od narodenia J. Slopera (T. Kotek) 
• Perfiny na výstavách v roce 2013, (V. Beneš) 
• Adler és Gold – priama identifikácia, (T. Kotek) 
• Katalóg perfinov Kanady, (T. Kotek) 
• Joseph Sloper 1813 – 1890, (T. Kotek) 
• Spresnenie obdobia používania perfinov, (J. Marenčík) 

 
3/2013 (185) 

• R. Smíchovský – ilustrace  
• Perfiny Bavorského království, (V. Beneš) 
• Svitkové známky s perfiny, (O. Špreňar) 
• Sté výročí francovky ALPA, (V. Štajner, M. Kocourek) 
• Perfin R38 (R,S.), (O. Špreňar) 
• Svět perfinů – perfiny ve světě 12, (V. Beneš) 

 
4/2013 (186) 

• Identifikačné pohľadnice firmy J. Tausky, Bratislava (titulní list) 
• 10 rokov spoločného vydávania časopisu PERFINY, (J. Marenčík, V. Beneš) 
• Továreň Franck v Seredi, (J. Marenčík) 
• Perfin K40 KM používaný v Seredi, (J. Marenčík) 
• Celina T.G.M. s perfinom K, (M. Bachratý) 
• Celistvosť z roku 1939 s perfinom do zámoria, (M. Bachratý) 
• Niektoré perfiny v maďarskom katalógu, (J. Marenčík) 
• Neobvyklá identifikačná celistvosť, (J. Píša) 
• Reklamné dopisnice firmy J. Tauskyho synovia Bratislava, (J. Marenčík) 
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Rok 2014 (XXXV.) 
 
1/2014 (187) 

• Nové identifikace (titulní list) 
• Bibliografie – mocný nástroj pro zjištění informací – nová publikace, (J. Chudoba) 
• Nové identifikace, red. 
• Rozlišení perfinů R&R Regenhart & Raymann, (V. Münzberger) 
• Uherské perfiny na území Slovenska, (V. Münzberger) 
• Otazníky kolem košického perfinu U.I.ésF., (F. Straka) 
• Perfin „lihové aféry“, (O. Špreňar) 
• Baťovy perfiny – T3 a B10 – historie firmy, (V. Štajner, V. Beneš) 
• Svět perfinů – perfiny ve světě 13, (V. Beneš) 

 
2/2014 (188) 

• Uhorská továreň na smaltované a kovové výrobky v Petržalke (titulní list) 
• Valná hromada Společnosti sběratelů perfinů, (F. Straka) 
• Medzinárodné trojstretnutie perfinárov v Štúrove, (O. Piszton) 
• Používanie perfinovaných známok a poštových cenín, kategórie používateľov perfinu, (T. Kotek) 
• Patrí maďarský perfin „R2“ (Lente) konzervárni v Rimavskej Sobote? (T. Kotek) 
• Uhorská továreň na smaltované a kovové výrobky v Petržalke, (J. Marenčík) 

 
3/2014 (189) 

• Expres – Rekomando (titulní list) 
• Perfiny na stránkách filatelistického tisku, (J. Chudoba) 
• 10 let existence EXPONETu, (V. Münzberger) 
• R-EX dopisy s perfiny, (O. Špreňar) 
• Slepecké písmo na pohlednici, (V. Tremčinský) 
• Jak jsem připravoval exponát, (V. Beneš) 
• Perfin J61 – J.K.&C., V. Štajner, (V. Beneš) 

 
4/2014 (190) 

• Perfiny na výstavě SVITAVY 2014, (V. Beneš) 
• Setkání Trutnov2014, (V. Beneš) 
• Záhr és Szakmáry, (T. Kotek) 
• Perfin B43 B.F. z Prahy na známke Uhorska, (J. Marenčík) 
• Košický perfin firmy Ignác Ungar a syn U.I.ésF., obdobie používania perfinu, (J. Marenčík) 
• Kühmayer František a spol. K.F.é.T., (K4 / K25), (J. Marenčík) 
• Katalóg perfinov na známkách Hradčany, (J. Marenčík) 

 

Rok 2015 (XXXVI.) 
1/2015 (191) 
• Neobvyklá celistvost s perfinem (CETNO), (V. Münzberger) 
• Co přinesl rok 2014, (V. Beneš) 
• Katalog perfinů z našeho území po r. 1945, (V. Münzberger, O. Špreňar, V. Havel) 
• Perfin B39 – nepřímá identifikace, (V. Beneš) 
• Perfin na korespondenci čs. vojáků ve Velké Británii, (L. Kunz) 
• Práce na novém čs. katalogu, (O. Špreňar) 
• Celistvost z období plebiscitu, (V. Beneš) 
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2/2015 (192) 

• Perfin a história zápalkárne Banská Bystrica, perfin Dod-B7 BGy/RT (B28 Lente). (T. Kotek) 
• Perfin B39 – nepřímá identifikace II, (J. Chudoba) 
• Zaujímavá identifikačná celistvosť, (red) 
• Mooi Nederlad – Krásne Holandsko, (T. Kotek) 
• Lugwigov mlyn Bratislava, perfinG1/G23, (T. Kotek) 

 
3/2015 (193) 

• Katalog perfinů Švýcarska (titulní list) 
• Výstava GLOGÓW 2015 očima jurymana, (J. Šilhan) 
• Železniční perfiny USA, (A. Kuchyňka) 
• Svět perfinů – perfiny ve světě 14, (M. Kocourek) 

 
4/2015 (194) 

• 121 rokov textilnej výroby v Ružomberku (titulní strana) 
• Podzimní setkání 2015 – Ledeč n/Sázavou. (V. Beneš) 
• 121 rokov textilnej výroby v Ružomberku, (T. Kotek) 
• Ludwigov mlyn Bratislava, (J. Marenčík) 

 
Rok 2016 (XXXVII.) 
1/2016 (195) 
• Pozitivní identifikace perfinu B70 (titulní list) 
• 5. Valná hromada SČF, (V. Beneš) 
• Pozitivní identifikace perfinu B70, (J. Chudoba) 
• Perfin F32 – FK, (V. Štajner, V. Beneš) 
• Perfin C24 – CH/M, (V. Štajner, V. Beneš) 
• Perfin F35 – FKc, (V. Štajner, V. Beneš) 
• Perfiny na poštovních formulářích, (P. Hauzner) 
• Poznámka k Ludwigovu mlýnu z Bratislavy, (V. Münzberger) 
• Multiperfin G39 G.S./A.G., (V. Münzberger) 
• Zkušenosti s proměřováním perfinů, (V. Münzberger) 
• Svět perfinů, perfiny ve světě 15, (M. Kocourek) 

 
2/2016 (196) 
• Peter Makovický – Ružomberok (titulní list) 
• 2. česko-slovenská výstava ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 2016, (V. Beneš) 
• Jindřich Waldes – mecenáš športu a umenia, (J. Marenčík) 
• Peter Makovický, (T. Kotek) 
• Katalóg PERFINY NA ZNÁMKACH HRADČANY – nové hlásenia, red. 
• On-line katalógy perfinov, red. 

 
3/2016 (197) 
• Almanac Bulgarian Perfins (titulní list) 
• Práce na novém katalogu, (V. Münzberger V., O. Špreňar) 
• Perfin Č8, (V. Štajner, V. Beneš) 
• Perfin P3 – vývoj kresby, (V. Tremčinský) 
• Zpravodaje na internetu, (V. Münzberger) 
• „Protektorátní“ perfin s otazníkem, (V. Münzberger) 
• Nový katalog perfinů Protektorátu a Slovenska 1939-45, red. 
• Svět perfinů, perfiny ve světě 16, (Švýcarsko) (M Kocourek) 
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• Svět perfinů, perfiny ve světě 16, (Bulharsko) (V. Beneš) 
• Střípky z historie firem, (V. Beneš) 

 
4/2016 (198) 

• Cukrovar Diózsegh, alebo Diosek, (titulní list) 
• Cukrovar Diózsegh – Sládkovičovo, (J. Marenčík) 
• Továreň na káble Bratislava, (J. Marenčík) 

 
Rok 2017 (XXXVIII.) 
1/2017 (199) 
• P29: MEWA – MEVA, vývoj firmy, (Z. Říha, V. Beneš) 
• H46, Hartwig & Vogel, nový nález, red. 
• Postage & Revenue, (M. Kocourek) 
• Svět perfinů, perfiny ve světě 17, (V. Beneš) 
• Další perfin pochybného původu, (V. Münzberger) 
• Střípky z historie firem, (V. Beneš) 

 
2/2017 (200)  

• 2. medzinárodne stretnutie perfinárov 21. – 23. apríla 2017 v Štúrove  
• Jubilejní dvousté číslo, (V. Beneš) 
• Krátká historie od začátku po současnost, (V. Beneš) 
• Připomeňme si ty, kteří všechno začali a už nejsou mezi námi 
• Vojtěch Maxa jak ho neznáme, (P. Hauzner) 
• Václav Fejtek, 19.10.1927 – 2.12.2011, (V. Beneš) 
• Vzpomínka na Dušana France, (V. Havel) 
• Josef Zima, (V. Münzberger) 
• Naše exponáty na EXPONETu, (V. Beneš) 
• Přehled setkání před rokem 1997, (a po roce 1997), (V. Beneš) 
• Zbieranie perfinov na Slovensku, (J. Marenčík) 
• 140. výročie povolenia „dierkovať“ známky v Uhorsku, red. 

 
3/2017 (201) 

• I. B. Pichl, (titulní list) 
• Nový katalog rakouských perfinů, (V. Münzberger) 
• Perfiny firmy Franck, (V. Beneš, O. Špreňar) 
• Perfiny na výplatních známkách Německa, hodnota 3 pf, (M. Kocourek) 
• Svět perfinů, perfiny ve světě 18, (V. Beneš) 
• Neobvyklé použití perfinu Ř1, (V. Beneš) 

 
4/2017 (202) 

• Perfin J71  J.L.C. z Banskej Bystrice (titulní list) 
• Usnesení z mimořádné VH SSP konané 22. 10. 2017, vedení SSP SČF 
• Naše webové stránky, (V. Beneš) 
• Perfin J71 „J.L.C.“ a pokus o spresnenie iniciálek, (T. Kotek) 
• Súčastné poznatky o doteraz známych „fantazijných“ perfinoch Maďarska, (I. Lente, K. Sücz) 
• Cukrovar Diószegh – Sládkovičovo – dodatok, red. 

 



65  

Rok 2018 (XXXIX.) 
1/2018 (203) 

• Nádraží Dolní (dříve Dolení) Cetno (titulní list) 
• Krátké ohlédnutí za minulou dekádou, (F. Straka, V. Beneš)CETNO – pivovar nebo cukrovar: 

kde je pravda?, (V. Beneš) 
• Webové stránky společnosti, red. 
• Perfin F74: F.W. – František Wichterle, akc. spol., (V. Beneš, V. Štajner) 
• Pražský perfin v cizině, (V. Münzberger) 

 
2/2018 (204) 

• Pátrání po pobočce cukrovaru Schöller & Co., (M. Červenka) 
• Továreň na celulózu v Žilině, (J. Marenčík) 
• Košická firma HENRIKA FRANCKA SYNOVIA, (J. Marenčík) 
• Bratislavská obchodná a úverná banka – P20 P.K.H.R., (J. Marenčík) 

 
3/2018 (205) 

• Razítko Teplitz Bahnhof (titulní list) 
• PRAGA 2018 a zkušenosti s vystavováním, (V. Münzberger) 
• Razítka na teplických perfinech, (R. Neuvirt) 
• Perfiny firmy Georg Schicht, akc. spol. Ústí n. Labem, (V. Beneš) 
• 100 let dvojitého M, (M. Kocourek) 
• Svět perfinů, perfiny ve světě 19, (V. Beneš) 
• Svět perfinů, perfiny ve světě, stručný přehled, (V. Beneš) 
• Schöller & Co. – nově zjištěné varianty perfinu S21, (V. Münzberger) 

 
4/2018 (206) 

• Železničné známky Belgicka a perfiny (titulní list) 
• Výstavy východu ČSR – Košice 1938 a perfiny, (M. Marenčík) 
• Železničné známky Belgicka a perfiny, (T. Kotek) 

 

Rok 2019 (XL.)  
1/2019 (207) 
• Ohlédnutí za rokem 2018, (V. Beneš) 
• Perfiny Teplic – Šanova, (R. Neuvirt) 
• Historie pražské firmy Diega Fuchse, (F. Straka) 
• Perfiny firmy Georg Schicht, a.s., (V. Beneš) 
• Patří/nepatří tyto perfiny do čs. katalogu?, ( V. Münzberger, O. Špreňar) 
• Perfinovací strojky kolem nás, 1. část, (V. Münzberger) 
• Svět perfinů, perfiny ve světě 20, (V. Beneš) 

 
2/2019 (208) 

• O košickej firme Fleischer & Schirger (titulní list) 
• Perfiny Indočíny a Kambodži, (M. Červinka) 
• Paličkování krajek a karlovarská firma J. E. Günther, (J. Marenčík) 
• Košický perfin F62 F.S. - Fleischer & Schirger, (J. Marenčík) 
• Perfiny z územia Slovenska na uhorských grajciarových známkách (Psaníčka), (J. Marenčík) 
• Opustil nás PhDr. Tichomír Kotek, red. 
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3/2019 (209) 
• Nenápadná výročí, (V. Beneš) 
• Perfin J73 – J.L.&S. Johann Lehrmann & Söhne, (L. Stübiger) 
• Perfin průmyslu olovářského, (R. Neuvirt) 
• Nedělní známky Belgie s perfiny, (M. Kocourek)Informace o připravovaném katalogu perfinů, 

(O. Špreňar) 
• Perfinové weby a linky, (V. Beneš) 
• Svět perfinů, perfiny ve světě 22, (V. Beneš) 

 
4/2019 (210) 
• Podzimní setkání v Nepomuku 2019, (V. Beneš) 
• Perfiny v mojej zbierke USA, (V. Kuruc) 
• Perfiny Kiautschou, (M. Červenka) 
• Klubové, výstavné a súkromné perfiny, (J. Marenčík) 
• Užívateľ rakúskeho perfinu OT-35, (Š. Demčák) 

 

Rok 2020 (XLI.) 
1/2020 (211) 
• Perfin na válečné korespondenci z května 1945 (titulní list) 
• Zpráva o činnosti SSP SČF od VH konané r. 2017, (F. Straka) 
• Na prahu páté desítky, (V. Beneš) 
• Perfin na válečné korespondenci z května 1945, (P. Hauzner) 
• Automobilky v Liberci ve 20. a 21. století, (V. Beneš) 
• Perfin H5 a H46, (V. Beneš) 
• Perfin J73, dokončení, (L. Stübiger) 
• Katalog perfinů Belgie, (M. Kocourek) 
• Svět perfinů, perfiny ve světě 23, (V. Beneš) 
• Historie plzeňského perfinu BRETTER, (F. Straka) 

 
2/2020 (212) 
• Katalóg perfinov na známkách Hradčany (titulní list) 
• Změny na webových stránkách, (V. Beneš) 
• Výstavné perfiny – dodatok, (J. Marenčík) 
• Zbierate perfiny Dánska ?, (P. Háber) 
• Perfiny na známkach Hradčany – dodatok, (J. Marenčík) 
• Bratislavská obchodná a úverná banka, (J. Marenčík) 

 
3/2020 (213) 
• Ignaz Kohn Teplitz-Schönau (Teplice-Šanov), titulní list 
• Co nám přinesl letošní rok? (V. Beneš) 
• J54 Ignaz Kohn Teplitz-Schönau (Teplice-Šanov), (R. Neuvirt) 
• Automobilky v Liberci ve 20. a 21. století, dokončení, (V. Beneš) 
• K44 Kolben: Kolben&Co. Elektrotechnická a.s. Praha, (V. Beneš) 
• Svět perfinů, perfiny ve světě 24, (V. Beneš) 
• Španělské perfiny trochu jinak, (V. Beneš) 
• Perfiny na internetu, (V. Beneš) 

 
4/2020 (214) 
• Adriányi & Markó Košice, (J. Marenčík) 
• Bratislavská všeobecná banka, (J. Marenčík) 
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• Parný mlyn Arpád Nitra, (J. Marenčík) 
• Ohlédnutí za rokem 2020, (V. Beneš) 
• WEB stránky ArGe Lochungen, (M. Kocourek) 

 
Rok 2021 (XLII.)  
1/2021 (215) 
• Nový perfin z Peček na státní dráze (titulní list) 
• Do nového roku 2021, (V. Beneš) 
• Nový perfin z Peček na státní dráze, (V. Münzberger & O. Špreňar) 
• Nová identifikace – F17, L. (L. Stübiger & O. Špreňar) 
• Není celistvost jako celistvost, (V. Münzberger) 
• Nový bavorský perfin, (M. Kocourek) 
• Perfiny na nouzových platidlech, (R. Neuvirt) 
• Jak jsem začínal – moje první perfiny, (V. Beneš) 
• Svět perfinů, perfiny ve světě 25, (V. Beneš) 

 
2/2021 (216) 

• Heinrich Klinger, Bratislava, perfiny K27 a K27,1, (J. Marenčík) 
• Chemische Industrie, A.G. Bratislava – C18, (J. Marenčík) 
• „Ako som začínal“, (Miroslav Bachratý) 
• Perfiny amerických vysokých škôl a univerzít, (V. Kuruc) 

 
3/2021 (217) 

• 100. výročí narození Vojtěcha Maxy (titulní list) 
• 6. VH SČF, (V. Beneš) 
• Setkání VM 2021, (V. Beneš) 
• 100. výročí narození Vojtěcha Maxy, (P. Hauzner) 
• 10. výročí od úmrtí Václava Fejtka, (F. Straka) 
• Katalog perfinů je už skutečností, (V. Münzberger, O. Špreňar) 
• Perfin L24 (L&K) Laurin a Klement, (V. Beneš) 
• Perfin H24 HIKO Duchcov, (R. Neuvirt) 
• Moje první identifikační celistvost, (O. Špreňar) 
• Svět perfinů, perfiny ve světě 26, (V. Beneš) 
• Kompletní IC A24 (ALPA), red. 

 
4/2021 (218) 

• Adolf Reiss a synovia, (J. Marenčík) 
• Weltson – Brüll, (O. Főldes) 
• Něco o německém perfinu DA/B, (M. Červenka) 

 

Rok 2022 (XLIII.) 
1/2022 (219) 

• Na začátku roku (Beneš) 
• Bibliografie perfinů (Beneš) 
• Trocha čísel kolem perfinů v novém katalogu (V. Münzberger) 
• Několik poznámek k oceňování perfinů (V. Münzberger, O. Špreňar) 
• Určit správného uživatele perfinů není vždy snadné (V. Münzberger, O. Špreňar) 
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• 175 let firmy Carl Zeiss Jena (M. Kocourek, V. Beneš) 
• Perfin N10 – NEW (V. Beneš) 
• Perfin O2 – ÖBEW (V. Beneš) 

 
2/2022 (220) 

• Jarní setkání Nepomuk 2022 (V. Beneš) 
• Perfin O.H. – Otto Hoffmann (M. Červenka) 
• Max Graber a syn, Bratislava (M. Marenčík) 
• Ako som začínal – moje prvé perfiny (O. Piszton) 
 
3/2022 (221) 

• Z0.5 +ZÁŘ – týdeník pracujícího lidu – ilustrace k příspěvku uvnitř čísla 
• Příspěvky na rok 2023 a o aukcích, (V. Beneš, V. Münzberger) 
• Pestrý život perfinu R10 RAS (V. Münzberger) 
• Doplňky čs. katalogu 22. 9. 2022 (O. Špreňar, V. Münzberger) 
• Nové doplňky čs. katalogu 22. 9. 2022 (O. Špreňar, V. Münzberger) 
• Továrna na čokoládu a cukrovinky DELI Lovosice, Var8 (V. Beneš) 
• Souhrnný přehled zpravodajů PERFINY, OBČASNÍK, PERFIN (V. Beneš) 
• Svět perfinů, perfiny ve světě 28 (V. Beneš) 
 

Stav po číslu 3/2022, další doplnění po číslu 4/2023 
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