
Z á p i s 
č.  02/2016 

 
ze schůze prezídia Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, konané 
dne 06. 09. 2016 v Hotelu Černý kůň v Humpolci. 
 
 
Přítomni:  
Ing. Novotný Jaroslav, Ing. Blažek Václav, RSDr. Uherek Zdeněk, Ing. Jakubec Jan, 
Hrudka Václav, MVDr. Polášek Martin, Lundák Pavel, Filipi Jan, Ing. Švec Václav, 
Skrbek Marek, Truhlář Aleš, Svoboda Oldřich, JUDr. Opatrný Pavel, Ing. Hlaváček 
Jiří 
 
 
Program:   1/ Příprava Celostátní výstavy 
                   2/ Projednání účasti na Olympiádě poštovních holubů 2017 v Bruselu  
                   3/ Změny olympijských podmínek 
                   4/ Příprava voleb 2017        
                   5/ Různé 
                    
                    
Schůzi zahájil v 18.30 hod. prezident svazu Ing. Novotný Jaroslav, přivítal přítomné a 
seznámil je s navrženým programem, který byl bez požadavku na doplnění schválen.  
 
1/ Příprava Celostátní výstavy 
1.1. Prezident Ing. Novotný Jaroslav vyzval členy prezídia k vyjádření se 
k navrhovaným Propozicím Celostátní výstavy s tím, že mu není jasné, proč Český 
spolek nenavrhuje v propozicích kategorii Standard bez výkonu. Ing. Blažek Václav 
k tomu řekl, že Český spolek na své konferenci nedoporučil tuto kategorii zařazovat a 
proto ani v návrhu Propozic Celostátní výstavy není. Dále se k této problematice 
vyjádřil p. Filipi Jan, který konstatoval, že dle jeho názoru tato kategorie na Celostátní 
výstavu nepatří a požádal  předsedy posuzovatelského sboru JUDr. Opatrného Pavla 
o vyjádření. Ten sám konstatoval, že si není jistý, zda je zájem o tuto kategorii. Po 
krátké diskusi bylo konstatováno, že není zájem o tuto kategorii a proto se do 
programu nebude dávat.  
1.2.  Dále Ing. Blažek Václav informoval o přípravě Celostátní výstavy. Program je 
stejný jako na poslední výstavě pouze chybí večírek. Vzhledem k předpokládané 
malé účasti a nevyhovujícím prostorám se večírek nenavrhuje. Prezident Ing. 
Novotný Jaroslav konstatoval, že pro letošní rok je již pozdě na změnu, ale pro další 
léta doporučuje hledání nových prostor pro konání Celostátní výstavy v Čechách, 
které by splňovaly jak požadavky na výstavní prostory, tak možnost společenského 
večera.. 
 
2/ Projednání účasti na Olympiádě poštovních holubů 2017 v Bruselu 
2.1.   Prezident Ing. Novotný Jaroslav zdůraznil, že 03.-5.10.2016 je zasedání 
Řídícího výboru FCI, kde se bude upřesňovat Olympiáda a kam nemůže jet. Proto 
navrhuje, aby s p. Filipi Janem jel p. Kondrys Josef, který díky dlouholetým 
zkušenostem v FCI, jej může s činností FCI a členy komisí lépe seznámit. Na 
Olympiádě budou volby do Řídícího výboru FCI bylo by dobré, aby zástupce ČR byl 
opět zvolen do tohoto výboru.  Návrh schválen všemi členy prezídia. 



2.2.   Jako posuzovatel Olympiády je RSDr. Uherek Zdeněk. Oficiální delegáti za ČR 
byli navržení: p. Filipi Jan a Ing. Novotný Jaroslav. Dále bylo konstatováno, že 
vzhledem k dopingovým kontrolám byl navržen jako delegát i  MVDr. Polášek Martin, 
který se zúčastní i veterinárního kongresu v rámci Olympiády. Rovně v této diskusi 
vystoupil RSDr. Uherek Zdeněk, který navrhl Ing. Blažka Václava jako dalšího člena 
delegace. Vzhledem k tomu, že Ing. Blažek Václav účast na Olympiádě se 
zdravotních důvodů odmítl, o této možnosti se nehlasovalo. Všichni navržení delegáti 
byli schváleni jednohlasně. Prezident Ing. Novotný Jaroslav dále připomenul členům 
prezídia, že FCI má řadu komisí ve kterých je třeba pracovat a proto je třeba hledat 
ochotné a schopné chovatele, kteří by chtěli v těchto komisích pracovat. 
 
3/ Změna olympijských podmínek 
K tomuto budu seznámil prezident Ing. Novotný Jaroslav přítomné, že s největší 
pravděpodobností dojde na Kongresu při Olympiádě k úpravě v kategorii E a to, že 
do této kategorie se budou počítat závody nad 800 km. Je na jednotlivých Oblastních 
spolcích jak tuto avizovanou změnu promítnou do závodních plánů na rok 2017.  
 
4/ Příprava voleb 2017 
Informaci podal prezident svazu Ing. Novotný Jaroslav s tím, že apeloval, aby byli 
navrženi a zvoleni lidé, kteří chtějí dělat a zabezpečovat bezproblémový chod Svazu 
na všech úrovních. Rovněž připomněl, že on sám již nebude kandidovat na 
prezidenta ani do funkce člena prezídia, což již avizoval při poslední volbě před třemi 
roky. Dále upozornil na to, že na svazových www stránkách je přesný průběh voleb 
s termíny, které je třeba dodržet.  
 
5/ Různé 
5.1.   Prezident Ing. Novotný Jaroslav otevřel otázku aukcí s tím, že jsou v současné 
době zpracovávány podmínky aukcí a je třeba je projednat a schválit. Návrh 
podmínek zpracoval MVDr. Polášek Martin a seznámil členy prezídia s tímto 
návrhem. Po krátké diskusi a drobných úpravách byl návrh přijat a bude zveřejněn na 
svazových www stránkách. 
5.2.   K otázce Celostátního mistrovství připomněl prezident Ing. Novotný Jaroslav, 
že vzhledem k  připravované změně v kategorii E je třeba se touto otázkou zabývat 
již při stanovování propozic na rok 2017. Bylo uloženo Sportovní komisi, aby celou 
záležitost probrali a navrhli postup pro rok 2017. Je třeba informovat zemské spolky, 
kteří toto projednají na svých konferencích. K otázce Celostátního mistrovství 
vystoupil p.Truhlář Aleš požádal Sportovní komisi, aby se Celostátním mistrovstvím 
zabývala co možná důkladně a hlavně, aby vytvořila podmínky pro všechny stejné. 
Čímž má na mysli hlavně stejný počet závodů. Poukázal na OS Pardubice, který má 
o dva závody více u KT nebo OS Jižní Morava má o 2 závody více v kategorii  ST 
apod. Dále doporučil, aby otázka kooperací byla jasně řečena, aby nedocházelo 
k tomu, že výklad je nejednotný. Prezident Ing. Novotný Jaroslav připomenul, že se 
nebrání změnám je však nutné postupovat dle svazových zásad a to v tom smyslu, 
že je nutno zpracovat podnět ke změně a tento předložit Sportovní komisi k 
projednání.                                                                            
5.2.   Prezident Ing. Novotný Jaroslav dále upřesnil, že vzhledem k tomu že se 
prezídium do Celostátní výstavy již nesejde a dnes ještě nemohou být odsouhlaseny 
výsledky všech soutěží, budou tyto odsouhlaseny při Celostátní výstavě. 
5.3.   V dalším průběhu jednání informoval prezident Ing. Novotný Jaroslav o žádosti 
rodičů mladého chovatele, kde žádají o finanční výpomoc při zakoupení 



elektronického konstatovacího systému. Vzhledem k této žádosti navrhuje zpracovat 
obecně závazné podmínky pro poskytování finančních prostředků na podporu 
mladých chovatelů. Návrh zpracuje člen prezidia pokladník Ing. Jakubec Jan s tím, 
že sumarizace všech podkladů bude u člena prezidia pověřeného pro práci 
s mládeží. Písemná žádost bude vycházet z MS a bude odsouhlasena OS.  
5.4.   MVDr. Polášek Martin informoval o tom, že existuje žádost MS Kroměříž o 
finanční pomoc při zakoupení střediska. Písemná žádost však zatím není evidována 
a to v žádných složkách svazu. Pokud bude tato žádost opravdu prezídiu doručena, 
bude projednána na prvním zasedání po CV. 
5.5.    Ing. Blažek Václav informoval, že za celou sezónu nebylo nutno řešit žádný 
přestupek, ani žádné porušení Závodního řádu v rámci Českého spolku, což za 
dlouhou dobu nepamatuje.   
5.6.   MVDr. Polášek Martin informoval o provedených dopingových kontrolách za rok 
2017. Byly provedeny u třech chovatelů a to na Moravě. Všechny kontroly byly 
uskutečněny za vstřícné podpory kontrolovaných a u všech byl výsledek negativní. 
Pro další období je však třeba vybrat dva kontrolory v Čechách a dva kontrolory na 
Moravě, které MVDr. Polášek Martin proškolí. Je nutno dodat, že to nemusí být lidé 
studovaní veterináři.   
5.7.   Dotaz předsedy RK p.Svobody Oldřicha na financování právní pomoci MS 
Holešov a Kurovice? Zatím není uhrazeno. Stále je to tedy finanční pohledávka po 
těchto MS. Za MS Holešov byl navrhnut splátkový kalendář 1000 Kč ročně. 
Jednohlasně schváleno. MS Kurovice bude prověřeno pokladníkem a bude rovněž 
navržen splátkový kalendář. 
5.8.   P. JUDr. Opatrný Pavel informoval o připravovaném školení posuzovatelů. 
Požádal o 5 kusů tabletů. Ty jsou uloženy ve svazové kanceláři a budou předány 
pověřenému posuzovateli z Moravy, který je na školení dopraví. 
5.9.   P. Filipi Jan požaduje, aby všichni kandidáti na funkce byli oznámeni před 
konáním konferencí. Toto je zabezpečeno ve znění propozic voleb a tím, že kandidáti 
na funkce v prezídiu budou oznámeni stávajícím i novým předsedům OS 
5.10.  P. Truhlář Aleš má dotaz na Český spolek, zda je pravda, že připravuje nový 
výpočetní program pro Český spolek? P. Filipi Jan odpověděl, že informace je 
pravdivá a že se výpočetní program připravuje. Pracují s rozpočtem 100 000 Kč a 
záměr je, aby program byl pro celou republiku. Demoverze zatím není. 
5.11.  P. Filipi Jan dotaz zda jsou zpracovány přehledy všech členů jednotlivých OS? 
Tajemník Ing. Hlaváček Jiří konstatoval, že po několika urgencích některé OS 
nereagovaly. Tajemník zašle které má p.Filipi a ostatní zaurguje.  
5.12.  Prezident Ing. Novotný Jaroslav upozornil na to, že po volbách bude třeba na 
základě NOZ upřesnit registraci u Krajského soudu. 
5.13.   P. Filipi Jan informoval o případném pojištění holubníku a holubů. Žádná 
pojišťovna toto pojištění nenabízí, pouze Slavia pojišťovna a ČPP byly ochotny 
jednat, ale podmínky byly nepřijatelné. Nebyly ochotni pojistit jednotlivce a roční 
pojistné by bylo v řádu několika miliónů. Zjednodušeně řečeno pojištění nepřipadá 
v úvahu.  
Schůze byla ukončena v 21.00 hod. 
 

 

Zapsal:   Ing. Hlaváček Jiří 
               tajemník 
Schválil: Ing. Novotný Jaroslav 
               prezident  


