
Z á p i s 
ze schůze Řídícího výboru ČS CHPH konané  dne 9. 9. 2014  v prostorách výstaviště  

v Lysé nad Labem. 

 

 

Přítomni: Ing. Václav Blažek, Václav Hrudka, Jan Filipi, Vítězslav Truksa, Pavel Lundák, 

Ing. Jan Kaplan, Ing. Jan Jakubec. 

Hosté: Ing. Václav Vorlíček, František Boušek                  

 

Schůzi zahájil a řídil Ing. Václav Blažek v 14,00 hod. 

 

1. Hlavním bodem programu byla příprava celostátní výstavy poštovních holubů 2014. Jako 

hosté se projednávání tohoto bodu zúčastnili ředitel Výstaviště Lysá n. Labem a vedoucí 

restauračního zařízení. S ředitelem výstaviště byly projednány podmínky smlouvy o 

pronájmu nové výstavní haly, která má rozlohu 4.000 m2 a její součástí je též restaurační 

zařízení. S finální podobou smlouvy bude seznámeno Prezídium ČMS CHPH na jeho 

schůzi dne 16.9.2014. S vedoucím restaurace byly projednány požadavky výstavního 

výboru na zabezpečení občerstvení pro předpokládaných 1.200 návštěvníků výstavy.               

V další části garanti za jednotlivé úseky přípravy CV přednesli zprávy o plnění úkolů a 

byly upřesněny další úkoly pro nejbližší období. S ohledem na skutečnost, že současné 

období je nabito různými dražbami, bylo rozhodnuto dražbu při celostátní výstavě 

nekonat. Přední chovatelé v rámci ČMS CHPH budou osloveni s žádostí o darování 

holoubat do tomboly při celostátní výstavě.  Další schůzka výstavního výboru proběhne 

v průběhu měsíce října.    

2. Členové ŘV dále projednali stížnost Jana Mládka na postup OS Středočeské při vydání 

výsledků závodu Troyes dne 14. 6. 2014. Byla též přečtena zpráva RK ČS CHPH k této 

stížnosti, přičemž členové RK vyjádřili názor, že stížnost je oprávněná a doporučují 

přepočítání výsledků z tohoto závodu. Po další diskusi členové ŘV konstatují, že vyřazení 

některých konstatovaných holubů z výsledků závodu Troyes, konaného 14.6.2014 bylo 

v rozporu se zněním § 18, odst. 3) Závodního řádu ČMS CHPH. Na základě tohoto 

zjištění doporučují členové ŘV zodpovědným funkcionářům OS Středočeské neprodleně 

přepočítat výsledky z předmětného závodu a tyto ihned zaslat výcvikáři ČS Janu Filipimu. 

Na základě takto přepočtených výsledků budou holubi a chovatelé OS Středočeské 

zařazeni do nadoblastních soutěží. 

3. Podzimní konference ČS CHPH se uskuteční v pátek 24.10.2014 v 19,00 hod. v restauraci 

U rozcestí ve Slivenci. Tajemník ČS zajistí rozeslání pozvánek s programem konference 

jednotlivým předsedům OS. 

4. Na základě informace startéra ze startovacího místa Praha Slivenec bude Prezídiu ČMS 

navrženo pro rok 2015 zrušit startovací místo Praha Slivenec – pozemek Bělice.     

 

  

Schůzi ukončil Ing. Václav Blažek v 19,00 hod. 

    

 

 

      Zapsal: Ing. Jan Jakubec 

      Schválil: Ing. Václav Blažek 


