
ČESKÁ SPOLEČNOST PŘÁTEL DROBNÉ PLASTIKY

ČSPDP je občanským sdružením. 
ČSPDP byla založena v roce 1937 (jako Společnost přátel drobné plastiky). Od té doby sdružuje sběratele
mincí,  medailí,  papírových  platidel,  faleristiky  a  dalších  oborů  drobné  plastiky  včetně  literatury,  která
s těmito  sběratelskými  obory souvisí.  Členem společnosti  může  být  fyzická  osoba i  kulturní  a  vědecká
instituce, bez ohledu na národnost. 
Společnost pořádá schůzky svých členů, které jsou doplněny malými aukcemi materiálu z přebytků členů
společnosti.  

Kde nás najdete: 
Členské schůzky se konají každé čtvrté pondělí v měsíci v budově 
Svazu českých a moravských výrobních družstev
Jindřišská ulice č. 2, Praha 1, 3. patro
zasedací místnost

Kontakty na ČSPDP: 
Předseda: Petr Šimek

Adresa: Česká společnost přátel drobné plastiky
Radlická 3, 150 00 Praha 5

mob.:  731 513 532 
e-mail: drobnaplastika@seznam.cz

Aktivity: 
Společnost kromě členských schůzek také pořádá velké členské aukce, které se konají dvakrát do roka na
jaře v dubnu a na podzim v říjnu. 

Společnost zajišťuje pro své členy prodej pamětních mincí, vydávaných ČNB.
Na mince je vybírána záloha a vyúčtování se provede při předání mince. 

Medaile vydané ČSPDP: 
Společnost  vydává  od  svého  založení  medaile,  zaměřené  na  důležité  události  v jejím  působení  a  na
významné události  a osobnosti české historie.  Od roku 1977 byl  autorem medailí  vydaných  společností
medailér Jiří Harcuba, který vytvořil pro společnost kvalitní soubor těchto sběratelských artefaktů.

Společnost přijímá nové členy.
Členem ČSPDP se může stát osoba starší osmnácti let, která bude dodržovat sběratelskou etiku a řídit se
stanovami ČSPDP. Zájemce o členství může využít kontaktní údaje, nebo přijít na členskou schůzku, vyplnit
přihlášku a zaplatit členský příspěvek. Roční poplatek je 450,-Kč + jednorázové zápisné 50,-Kč. V poplatku



je zahrnuto: 2x aukční katalog, 4x časopis ČSPDP, poštovné, nájem sálů a místností na členské schůzky a
jiná drobná drobná režie. 

Z historie společnosti:
Funkci předsedy od založení společnosti vykonávali: 

1. Jindřich Smažík (20. 1. 1937 – 12. 2. 1941) 
2. František Brož (12. 2. 1941 – 10. 3. 1963) 
3. Václav Měřička (10. 3. 1963 – 25. 3. 1985) 
4. Rudolf Braun (25. 3. 1985 – 24. 3. 1997) 
5. Karel Dražďák (24. 3. 1997 – 11. 4. 2005) 
Od  konání  výroční  členské  schůze  ČSPDP  dne  11.  4.  2005,  vykonával  tuto  funkci  místopředseda
František Čáp. 
6.  Petr Šimek (3. 10. 2006 - dosud) 


