
                                               Z á p i s   
                                               č.  04/2017 

 
ze schůze Prezídia Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, konané dne  07.11.2017 v Hotelu Jirmásek 
v Humpolci. 
 
Přítomni:    Filipi Jan, Ing. Randjak Roman, Ing. Jakubec Jan, Hrudka Václav, Bastl Josef, Bortlová Dagmar,  

   JUDr. Opatrný Pavel, Špilar Václav, Truhlář Aleš, Uherek Miroslav, Lundák Pavel, Ing. Hlaváček Jiří 
 
Omluven: Skrbek Martin   
 
 
Program:  1/ Kontrola úkolů z minulé schůze Prezídia  
                  2/ Zprávy pracovních komisí Prezídia  
                  - výcviková komise 
                - standardní komise 
                - komise pro mládež 
                 - veterinární a dopingová komise 
                  - komise pro výpočetní program svazu 
                 - komunikační a informační komise 
                    - redakční rada IZ Poštovní holub 
                  3/ Schválení výsledků celostátních soutěží 
                  4/ Celostátní výstava Hluk 2018 – příprava, schválení posuzovatelů, NZ 
                  5/ Svazové dokumenty – úpravy, změny 
                  6/ Informace z jednání FCI 
                  7/ Informace z jednání CZ, SK, PL a HU v Nitře 
                  8/ Organizační záležitosti (odměny, informační zpravodaj, internetová aukce), došlá pošta a další  
 
Schůzi zahájil v 18.20 hod. Prezident svazu Filipi Jan, přivítal přítomné a seznámil je s navrženým programem, který byl 
bez požadavku na doplnění schválen.  
 

1/ Kontrola úkolů z minulé schůze Prezídia  
1/1 Prezident Filipi Jan při kontrole úkolů z poslední schůze Prezídia konstatoval, že přetrvává kontrola startovacích míst 

pro sportovní komisi. Je nutné seznam projít a zaktualizovat.  
1/2 Dále prezident Filipi Jan informoval o proběhlé charitativní aukci pro Emičku a vzhledem k tomu, že se další aukce připravují 

je třeba rozhodnout o aukčním poplatku u těchto charitativních aukcí. 
1/3 V dalším bodě Prezident Filipi Jan konstatoval, že rodové kroužky pro rok 2018 jsou již dnes v Rumunsku a budou v nejbližší 

době přepraveny do kanceláře svazu. 
1/4 V dalším bodě Prezident Filipi Jan konstatoval, že o návrh úpravy svazových dokumentů byl požádán pan Hrudka Václav, 

který úkol splnil. Problematika bude řešena v samostatném bodě č.5 dnešního jednání. 
1/5 Úkol vytvoření nového formuláře pro přihlášení chovatele za člena Svazu a s tím spojit evidenci byl splněn a bude rozeslán 

na OS. 
 
2/  Zprávy pracovních komisí Prezídia  
2/1  Výcviková komise. Vzhledem k tomu, že vedoucí Skrbek Marek byl nepřítomen a v období od poslední schůze neproběhlo 

žádné jednání, je třeba se v dalším období intenzivně zaměřit zejména na kontrolu startovacích míst, prověřit startéry, zda mají 
razítka, apod., připravit Propozice výkonnostních soutěží v roce 2018 a zrevidovat ZŘ ČMS CHPH.  

2/2  Standardní komise. JUDr. Opatrný Pavel informoval o proběhlém školení posuzovatelů. Průběh školení a závěry jsou 
podrobně rozebrány v zápisu ze školení.  

2/3  Komise pro mládež.  Filipi Jan uvedl, že se pokračuje v soutěžích pro mládež. Vzhledem k tomu, že soutěžní otázky byly 
podstatně složitější než v minulých číslech, tak došly pouze 4 odpovědi a to 3 správné a 1 nesprávná. Takže tři soutěžící 
dostanou balíček s produkty. Dále byla velice kladně hodnocena přednáška p. Hryčovského v mateřské škole Nový Přerov.  

2/4  Veterinární a dopingová komise. Truhlář Aleš informoval o školení k odběru vzorků při dopingové kontrole. Vzhledem k tomu, 
že certifikát pro dopingovou kontrolu je jednoroční, bude třeba, toto školení v roce 2018 opakovat. Dále je třeba zajistit 
laboratoř, kam budou tyto vzorky zasílány. V současné době se jedná s Německem a Slovenskem o společné laboratoři.  

2/5  Redakční rada IZ Poštovní holub. Filipi Jan podal informaci, že redakční rada funguje a že je připravováno čtvrté číslo IZ, 
které půjde do tiskárny v druhé půlce listopadu.  

2/6  Výpočetní program Svazu. Truhlář Aleš informoval o funkci výpočetního programu. Dle jeho poznatků funguje dobře.  
2/7  Komunikační a informační komise. Filipi Jan konstatoval, že web stránka funguje, informace jsou na ni průběžně 

aktualizovány. Jsou zde i odkazy na akce v TV apod. Diskuzní fórum je připraveno a bude otestováno členy Prezídia. Členi 
svazu budou mít přístup po dokončení evidence členů svazu.  

 
3/  Schválení výsledků celostátních soutěží 
 Prezident Filipi Jan konstatoval, že kontrola proběhla v pořádku. Nikdo neměl žádné výhrady a tak bylo přistoupeno k hlasování, 

s výsledkem 100% pro. 
 



4/  Celostátní výstava Hluk 2018  
4/1  Prezident Filipi Jan požádal Ing. Randjaka Romana o informaci jak pokračuje příprava CV. Ing. Randjak Roman konstatoval, 

že tým zabezpečující CV se sešel 2x. Po rozboru bylo konstatováno, že zabezpečit CV je dnes velice složitá věc a vyžaduje  
40-50 lidí. Při této příležitosti ocenil organizační schopnosti RSDr. Uherka Zdeňka, který má s takovou akcí dlouholeté 
zkušenost. V současné době probíhá příprava dle stanoveného programu a není žádný problém.  

4/2  JUDr. Opatrný Pavel na základě schválení na školení posuzovatelů navrhuje k posuzování na CV Hluk 2018 tyto posuzovatele: 
Ing.Kasal Václav, Novák Vladislav, Ing. Sadil Stanislav, Jonáš Jan, Veselý Luboš, Mareš Karel, Ing.Vítisk Jaromír, Ingr Ivan, 
Šulák Karel, Ištvánek František, náhradníci Dufková Drahomíra a Šimek Miloslav. Po krátké diskuzi, ve které vystoupil Uherek 
Miroslav a konstatoval, že se mu nelíbí výběr posuzovatelů za moravskou část, prezident Filipi Jan uvedl, že výběr 
posuzovatelů byl na jejich školení proveden demokratickým hlasováním a k pochybení nedošlo. Následným hlasováním byl 
návrh na posuzovatele CV schválen v poměru 8 pro, 1 proti a 1 se zdržel.  

4/3  Do propozic CV byla nově zařazena kategorie Národní závod Oostende-Knokke – kolekce 9 holubů (každé pásmo 3 ks). 
Odsouhlaseno jednohlasně.  

4/4  K otázce Národního závodu pro rok 2018 bylo konstatováno, že je dáno na zvážení, aby byl NZ Knoke uskutečněn v polovině 
sezony a to 30. června, kdy je delší den a také proto, že pro poslední závod sezóny je připravován Interzávod Brusel. 

 
5/  Svazové dokumenty – úpravy, změny 
5/1  Hrudka Václav prošel všechny svazové dokumenty a opravil je v návaznosti na nový Občanský zákoník. V příloze tohoto zápisu 

budou zaslány opravené svazové dokumenty. Odsouhlasení bude na zemské konferenci a následně na svazové. 
5/2  V diskuzi vystoupil Truhlář Aleš a navrhuje změny v oblasti přechodu jednotlivých členů z jednoho MS do druhého MS a to 

stejné v rámci jednotlivých OS. Rovněž se vyjádřil k otázce hostování. Bylo dohodnuto, aby konkrétně vypracoval návrh a zaslal 
ho všem členům Prezidia, aby se mohli vyjádřit. 

 
6/  Informace z jednání FCI 
6/1  Prezident Filipi Jan informoval, že příští příští Olympiáda bude v Poznani v Polsku.  
6/2  Ve standardní komisi se řešila otázka koordinace posuzovatelů, aby nedocházelo k velkým bodovým rozdílům. Sjednocení se 

bude řešit na prvním školení v Dortmundu. 
6/3  Veterinární komise zakázala dovoz a pohyb holubů z Austrálie a to hlavně v důsledku přenosu rotaviru. 
6/4  Sportovní komise řešila počty olympijských kategorií, holubů v kolekcích a vzhledem k tomu, že je jich již moc, tak se uvažuje 

o snížení počtu holubů v kolekcích, ale to je hudba budoucnosti.  
6/5  Na direktoriátě byla rovněž probrána oblast testovacích stanicí, byla pochválena TS Talent Quatro pana Matušky a byla 

schválena i pro příští rok.  
6/6 Veškeré informace z jednání FCI budou uvedeny v IZ.  
 
7/  Informace z jednání CZ, SK, PL a HU v Nitře 
7/1  Prezident Filipi Jan spolu s Truhlářem Alešem se zúčastnili jednání Intermistrovství v Nitře. Zástupci maďarského svazu se 

nezúčastnili. Byly zkontrolovány všechny podklady. Žádný chovatel nebyl vyřazen. 
7/2  Podmínky Intermistrovství pro rok 2018  bude stejné jako pro rok 2017. Bez maďarských chovatelů. Kontrola podkladů bude 

u nás.  
7/3  Dále byl řešen společný závod, kterým je Brusel a to v termínu 28. července. Jsou dvě možnosti buď NZ nebo speciální závod. 

Po dlouhé diskuzi bylo Prezidiem jednohlasně schváleno, aby zemské řídící výbory tuto věc projednaly a daly návrh na zemské 
konference.  

 
8/  Organizační záležitosti (odměny, informační zpravodaj, internetová aukce), došlá pošta a další  
8/1  Podrobnou zprávu o odměnách přednesl pokladník Ing. Jakubec Jan. Prezident Filipi Jan navrhl pro 2 nové členy redakční rady 

odměnu ve výši 2 000 Kč pro každého. Hlasování 100% pro. Další odměny budou odsouhlaseny na schůzi Prezidia při CV 
v Hluku. 

8/2  Vzhledem k tomu, že Ing. Novotný Jaroslav požádal o jeho zproštění funkce vedoucího redakční rady bude redakční radu řídit 
Filipi Jan.  

8/3  K problému internetové aukce v návaznosti na cenu za jednoho holuba a promítnutí této skutečnosti do celkového hospodaření 
svazu se vyjádřil pokladník Ing. Jakubec. Podrobně probral celou oblast hospodaření a po dlouhé diskuzi bylo přijato 
jednohlasně, že poplatek pro zadávání holuba do internetové aukce zůstává stejný i pro další období.  

8/4  Prezident Filipi Jan dále informoval o došlé žádosti o odpuštění poplatku u charitativní internetové aukce. Bylo navrženo, 
aby i případné další charitativní internetové aukce byly zproštěny od poplatků. Hlasováno 100% pro. 

8/5  Dále došla žádost od OS CHPH Východočeská o právní pomoc právníka (do výše 2 000 Kč), který zajišťuje jednání s Českou 
spořitelnou, a.s. o odblokování běžného účtu. Hlasování 100% pro. 

8/6  V došlé poště je i změna startovacího místa. Ruší se Rybníky a nahrazuje se startovacím místem Vémyslice. Startér zůstává 
stejný. Hlasování 100% pro. 

8/7  Dále došlo odvolání proti rozhodnutí MS CHPH Moravský Krumlov ve věci přijetí paní Suchanové z holubníku pana Meisla. 
MS CHPH Moravský Krumlov žádosti nevyhověl. Celá záležitost byla předána Moravskoslezkému zemskému spolku k vyřízení. 

8/8  V rámci jednání Prezídia byla řešena i účast na CV okolních států. Byla přijata pozvánka od Slovenského svazu, oficiálními 
delegáty jsou navrženi Filipi Jan a Bortlová Dagmar. Hlasování 100% pro. Na CV Polska delegáti Kubáček Lubomír a Truhlář 
Aleš. Hlasováno 100%.  
 
Schůze byla ukončena v Humpolci 17.11.2017 ve 22.30 hod. 
 
Zapsal:  Ing. Hlaváček Jiří 
              tajemník 
 
Schválil:  Filipi Jan 
              prezident  


