
Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů 

 

Z á p i s 

č. 01/2019 
ze schůze Prezídia ČMS CHPH konané 11. 1. 2019 v Lysé nad Labem 

 
Přítomni:  

Jan Filipi, Ing. Roman Randjak, Václav Špilar, JUDr. Pavel Opatrný, Václav Hrudka, Josef 

Bastl, Dagmar Bortlová, Zdeněk Jochman, Marek Skrbek, Aleš Truhlář, Ing. Jan Jakubec, 

za ÚRK CHPH Pavel Lundák. 

 

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 reprezentační kolekce ČR 

 4. Přeprava kolekce a delegátů na Olympiádu 

 5. Příprava konference svazu 

 6. Udělení čestného členství 

 7. Změny svazových dokumentů 

 8. Stížnosti pana B. Sedláka 

 9. Organizační záležitosti, došlá pošta a další 

 



1) Kontrolu plnění úkolů z minulé schůze prezídia provedl Jan Filipi. Konstatoval, 

že úkoly byly splněny nebo se průběžně plní. Neuskutečnila se schůze sportovní 

komise, z důvodu nízké aktivity některých členů sportovní komise bylo uloženo 

M. Skrbkovi navrhnout ke schválení nové členy této komise. Závodní gumičky 

k dnešnímu dni nebyly dodány z důvodu komplikací při lodní dopravě. 

2) V rámci zpráv o činnosti jednotlivých komisí seznámil JUDr. Pavel Opatrný přítomné 

s výsledky celostátní výstavy 2019. Vystavení holubi mají vyšší kvalitu proti roku 

2018 a je předpoklad dobrého umístění na olympiádě 2019. Vědomostní soutěže 

mladých chovatelů se zúčastnilo 5 chovatelů, z nichž budou 3 vylosovaní odměněni 

věcnou cenou. Všechny dopingové kontroly v roce 2018 byly negativní, do dnešního 

dne jsme neobdrželi fakturu za provedení rozborů z dopingové laboratoře. Probíhají 

jednání s firmou Pharmagal v rámci schvalovacího procesu registrace nové vakcíny 

proti holouběcí nemoci. Diskusní fórum na stránkách ČMS CHPH je v provozu, 

připravuje se její další aktualizace, která bude spuštěna do 31. 1. 2019. Výpočetní 

program se v roce 2018 osvědčil, je připraven na zpracování všech mistrovských 

soutěží. Redakční rada Informačního zpravodaje navrhuje v roce 2019 vydat 6 čísel – 

finanční krytí bude projednáno na celostátní konferenci v únoru 2019. 

3) Prezident ČMS CHPH Jan Filipi přednesl návrh na složení olympijské kolekce 

a současně vysvětlil důvody pro nominaci jednotlivých účastníků dle předešlé 

domluvy Prezídia. Návrh byl jednomyslně schválen.  

4) Přepravu kolekce zajistí Miroslav Uherek, harmonogram svozu a veškeré potřebné 

dokumenty zajistí Jan Filipi. 

5) Svazová konference se uskuteční v sobotu 16. února 2019 v hotelu Tři věžičky 

ve Stříteži. V případě kapacitní kolize byl zvolen náhradní termín 23. 2. 2019. 

Pozvánku na konferenci a podklady k jednání zašle všem delegátům a pozvaným 

hostům tajemník Ing. Jiří Hlaváček.  

6) Bylo odsouhlaseno udělení titulu čestný člen Miroslavu Dobrovolnému a Václavu 

Hrudkovi. Ocenění bude předáno v rámci vyhodnocení celostátní výstavy v sobotu   

12. 1. 2019. 

7) Jan Filipi seznámil členy Prezídia s návrhy na změnu svazových dokumentů, které 

prošly alespoň jednou ze zemských konferencí. Tyto budou projednány na svazové 

konferenci. 

8) Jan Filipi přečetl přítomným stížnost pana Bohumila Sedláka. Pan Sedlák byl pozván 

na jednání, ale ze zdravotních důvodů se omluvil. V rámci projednávání stížnosti pana 

Sedláka bylo rozhodnuto, že Jan Filipi požádá právní kancelář, která se podílela 

na tvorbě svazových dokumentů o specifikaci jejich zdůvodnění z minulých vyjádření 

k svazovým dokumentů. Odpověď panu Sedlákovi zpracuje Jan Filipi. 

9) Organizační záležitosti 

- Na úrovni FCI je stále projednávána problematika tolerance 5 % v olympijské 

kategorii E.  

- Rodové kroužky pro rok 2019 byly distribuovány na jednotlivé OS. Průkazky 

dosud nebyly dodány ze stejného důvodu jako závodní gumičky tj. komplikace 

v lodní dopravě. 

- Jan Filipi informoval o vyjádření SVS k přepravě olympijské kolekce do Poznaně. 

- MS holoubat 2019 se uskuteční v Číně za předpokladu, že organizátor MS uhradí 

přepravu holoubat do místa konání soutěže, v opačném případě se uskuteční MS 

v Portugalsku. 

 

 



- Josef Bastl předložil prezidentovi ČMS CHPH finanční podmínky, za kterých je 

ochoten dále pracovat jako koordinátor aukce na webu ČMS CHPH. V reakci na to 

oznámil Aleš Truhlář, že je ochoten tuto pozici převzít za současných podmínek. 

Oba návrhy budou předloženy k projednání svazové konferenci.  

- Jan Filipi podal přítomným informaci o přípravách jednání kongresu FCI 

při Olympiádě v Polsku. 

 

 

 

Zapsal: Ing. Jan Jakubec 

 

Schválil: Jan Filipi 

 


