Zápis č. 1/2018
ze schůze prezídia ČMS CHPH konané dne 12. 01. 2018 na Celostátní výstavě v Hluku.
Přítomni: Filipi Jan, Ing. Randjak Roman, Ing. Jakubec Jan, Hrudka Václav, Bastl Josef, Bortlová Dagmar,
JUDr. Opatrný Pavel, Skrbek Marek, Špilar Václav, Truhlář Aleš, Lundák Pavel, Ing. Hlaváček Jiří
Omluven: Uherek Miroslav
Program:
1/ Kontrola úkolů z minulé schůze Prezídia
2/ Zprávy pracovních komisí Prezídia
3/ Schválení reprezentační kolekce ČR na EV
4/ Přeprava kolekce a delegátů na EV
5/ Příprava konference svazu
6/ Změny svazových dokumentů
7/ Udělení Čestného členství
8/ Organizační záležitosti, došlá pošta a další
Jednání Prezídia zahájil a řídil prezident svazu Filipi Jan, který přivítal přítomné a vzhledem k tomu, že nebyl
podán žádný návrh na doplnění programu bylo přistoupeno k programu schůze.
1/ Kontrola úkolů z minulé schůze Prezídia
1/1 Pří kontrole úkolů konstatoval prezident svazu Filipi Jan, že přetrvává úkol pro výcvikovou komisi a to
kontrola všech startovacích míst s cílem ověřit jejich platnost.
1/2 Stále není zajištěna laboratoř kam posílat vzorky odebrané při dopingové kontrole. Dojednává se
společná laboratoř společně s okolními státy.
1/3 Úpravy svazových dokumentů byly probrány na zemských konferencích. V Čechách prošly dvě
a na Moravě žádné. Hlavní téma byla otázka hostování. Celá záležitost bude probrána na celostátní
konferenci.
1/4 Odpověď na odvolání paní Suchánkové zaslal Moravskozemský spolek.
1/5 Po dokončení evidence členů bude spuštěna diskuze na svazových stránkách.
2/

Zprávy pracovních komisí Prezídia
Jednotlivý předsedové komisí podali zprávy o činnosti, ze kterých bylo stanoveno, že:
- výcviková komise připraví Propozice výkonnostních soutěží a NZ pro rok 2018. Termín: 31.01.2018
- kontrola startovacích míst v ČR. Zajistí výcviková komise. Termín: 31.01.2018

3/

Schválení reprezentační kolekce ČR na EV
Prezídium byly předloženy výsledky Celostátní výstavy v Hluku včetně kolekce na Evropskou výstavu.
Prezídium schválilo jednohlasně navrženou kolekci na Evropskou výstavu do Trenčína.

4/

Přeprava kolekce a delegátů na EV
Kolekce bude soustředěna u Jana Filipiho a Dagmar Bortlové, kteří jsou rovněž oficiálními delegáty
za náš svaz na tuto akci. Další delegáti na tuto akci jsou Ing. Randjak Roman, Skrbek Marek, Truhlář
Aleš a Bastl Josef.

5/

Příprava konference svazu
Konference se bude konat v sobotu 17. února 2018 v tradičním sále v hotelu Tři věžičky. Sál je zajištěn.

6/

Změny svazových dokumentů
Prezident Filipi Jan připraví návrh na úpravu změn svazových dokumentů, které byly schváleny Českou
konferencí a budou zaslány všem předsedům OS společně s pozvánkou.

7/

Udělení Čestného členství
Prezídium schválilo jednohlasně navrhované Čestné členy za Čechy Špilar Václav a za Moravu
Vítězslav Mácha.

8/

Organizační záležitosti, došlá pošta a další
Došly pouze pozvánky na CV Slovenska a Evropskou výstavu v Trenčíně.
Žádost pana Jelínka byla předána ŘV ČS CHPH.

Zpracoval: Ing. Hlaváček Jiří
Schválil: Filipi Jan

