
Zápis č. 2/2019 
 

ze schůze Prezídia ČMS CHPH konané dne 02. 04. 2019 v Hotelu Fabrika v Humpolci. 
  
Přítomni: Filipi Jan, lng. Randjak Roman, lng. Jakubec Jan, Hrudka Václav, Bastl Joset, Bortlová Dagmar,  
JUDr. Opatrný Pavel, Špilar Václav, Jochman Zdeněk, Skrbek Marek, Truhlář Aleš, lng. Hlaváček Jiří  
 
 

Program:  
1/ Kontrola úkolů z minulé schůze Prezídia  
2/ Zprávy pracovních komisí Prezídia  
3/ Zhodnocení CV v Lysé nad Labem 
4/ Zhodnocení Olympiády v polské Poznani 
5/ Svazová konference – zhodnocení, úkoly pro Prezídium 
6/ Zasedání FCI 
7/ Mistrovství světa holoubat 
8/ Organizační záležitosti, došlá pošta a další 
9/ Středoevropská výstava 2020 
 
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 Přetrvává úkol úpravy diskuze na našich www stránkách.   
1/2 Byla zpracována odpověď na stížnost pana Sedláka.  
1/3 Řeší se otázka nového správce aukčního portálu na našich www stránkách. Bude dohodnuta na dnešním 
jednání. 
 

2/  Zprávy pracovních komisí Prezídia  
2/1 Za výcvikovou komisi přednesl Skrbek Marek návrh na obměnu komise a to tak, že tato bude pracovat 

v 5-ti členém složení: Skrbek Marek, Bast Josef, Kroupa Jiří, Kubáček Lubomír a Ing. Novotný Jaroslav. 
Jednohlasně odsouhlaseno. 
2/2 Za standardní komisi JUDr.Opatrný Pavel informoval, že se blíží nové volební období a je otázkou jak 

bude dodržena podmínka, že vedoucí posuzovatelů má být členem Prezidia.  
2/3 Za komisi pro mládež informoval Filipi Jan, že bude další propagace. V současné době se připravují dvě 

akce a to účast na výstavách v Praze a Kolíně.      
2/4 Za veterinární a dopingovou komisi Truhlář Aleš dal ke zvážení zda provádět dopingovou kontrolu 

i v roce, kdy není Olympiáda, což nám FCI neukládá.    
2/5 Za komisi pro výpočetní a informační informoval Truhlář Aleš o změnách výpočetního programu. Dlouhá 

diskuze byla k závodům započítanych do GM pro rok 2019. Vzhledem k různým výkladů dává Prezidium 

výklad k bodu 4.1.4 bod d Propozic výkonnostních soutěží ČR a to že pro tuto soutěž se započítává 
9 různých označených závodů a tento výklad se vydává v souladu s § 28 odst. 2 Stanov. Hlasováno pro 8 

a zdrželo se 3.  
Opravy plánů OS, kteří nepochopili propozice, je třeba zpracovat do 20.4.2019. Jednohlasně odsouhlaseno. 
2/6 Za komunikační a informační komisi stále trvá úprava diskuzního fóra.  
2/7 Za redakční radu časopisu Poštovní holub informoval Filipi Jan, že má nového člena a to Javůrka Miloše. 
Jednohlasně odhlasováno, aby byl členem redakční rady. 
 
3/  Zhodnocení CV v Lysé nad Labem 
Prezident kladně hodnotil CV konstatoval, že účast byla dobrá, ale je třeba ještě dořešit posezení 
pro chovatele. Po ekonomické stránce byla výstava celkově v + 37 tis. Kč. 
 

4/ Zhodnocení Olympiády v polské Poznani 
Prezident Filipi Jan zhodnotil Olympiádu jako velice úspěšnou a to jak pro organizační stránce, tak kladně   

zhodnotil naše výsledky. Poděkoval všem chovatelům za spolupráci při svozu, výsledky a popřál všem 
chovatelům, aby naše výsledky v dalších letech byly přinejmenším stejné. 
 

 
 



5/ Svazová konference – zhodnocení, úkoly pro Prezídium 
5/1 Konferenci zhodnotil Filipi Jan a konstatoval, že průběh jednání byl klidný a věcný. Úkol z konference byl  

zpracovat Podmínky půjčky ze svazových peněz. Ing. Jakubec Jan přednesl návrh, který byl po krátké diskuzi  
schválen. Podmínky půjčky budou zveřejněny na www stránkách svazu.    
5/2 Dále se projednávalo obsazení vedoucího aukčního portálu. Do soutěže se přihlásili Truhlář Aleš, Mazur 
Patrik a Mauler Aleš.  Hlasováním byl odhlasován Mazur Patrik pro 9 proti 1 a zdržel se 1. Schválen Mazur 

Patrik. 
5/3 Bylo rovněž konstatováno, aby se zaktualizoval seznam všech spolků na www stránkách svazu.  
 

6/ Zasedání FCI 
6/1 Informaci podal Filipi Jan a sdělil, že standardní komise schválila školitele pro mezinárodní posuzovatele 

a mezi nimi je i pan Valíček ze Slovenska. Sportovní komise chce sjednotit noční dobu, např. Holadsko nemá 

noční dobu. Dále komise FCI přišla s tím, aby kat. E byla nad 800 km a všechny závody byly na min. 150 
holubů a 20 chovatelů. Návrh bude předložen na kongresu v Rumunsku při Olympiádě.  
6/2 Dále byla schválena NOVINKA, která již platí, že v neolympijském roce budou nové jednoroční soutěže 
v kategoriích A, B, C, D a E (již nad 800 km) – poloviční podmínky. Z každého státu budou 3 nejlepší soutěžit 

a určí se pořadí států, tzv. Nejlepší holubi světa.  
6/3 Pro informaci podal údaj z finanční komise FCI.  
 

7/ Mistrovství světa holoubat 
Mistrovství světa holoubat pořádá Čína. Kolekce je 25 ks staří chovatelé a 15 ks mladí chovatele. Svaz zaplatí 

pouze transport do Belgie. Transport z Belgie do Číny zaplatí čínský svaz (260 Euro/holub). Dva termíny 
dodání do Belgie 23.-25.4.2019 a 16.-18.5.2019. Holoubata poletí závody 180, 300 a 500 km. Bylo 

rozhodnuto, že chovatel dodá 1 holoubě a to dle losování. Pokud účast někdo z prvních 25 vylosovaných 

nepotvrdí, bude osloven náhradník dle pořadí vylosovaných. Losování provedla Bortlová Dagmar.  
 

1/ Český Západ             8/ Uh.Hradiště                    15/ Zlín                        22/ Tábor 
2/ Horácko                   9/ Podoubraví                     16/ Č.Budějovice           23/ Domažlice 

3/ Praha                    10/ Středočeský                    17/ Polabí                     24/ Vysočina 
4/ Hlučín                   11/ Pardubice                       18/ Hodonín                  25/ Louny  

5/ Karlovy Vary          12/ Beskydy                          19/ Východočeská 

6/ Třinec                   13/ Sever                             20/ Prácheň 
7/ Valašsko               14/ Karviná                           21/ Brno 

 
Náhradníci 

26/ Znojmo                30/ Uničov 

27/ Opava                 31/ Náchod 
28/ Haná                  32/ Chomutov 

29/ Lidice 
 

Kolekce mladých chovatelů bude obsahovat 1 holoubě od prvních 15 z pořadí vyhodnocených mladých 

chovatelů. 
 

Je třeba aby se vylosovaní ozvali panu Filipimu a potvrdili účast do 20.4.2019. Svoz se předpokládá 
na 15.5.2019 ve dvou svozových uzlech. Další informace budou uvedeny na www stránkách svazu. 

 
8/ Organizační záležitosti, došlá pošta a další 
8/1 Z došle pošty byla přijata žádost o půjčku OS Uherské Hradiště ve výši 300 000 Kč. Po diskuzi byla 

půjčka schválena. Je však ještě třeba, aby OS CHPH Uherské Hradiště doložila finanční rozvahu OS. 
Hlasováno pro 10 a 1 se zdržel. 
8/2 Změny ve startovacích místech jsou již promítnuty do aktualizovaného seznamu zveřejněného na našich 
www stránkách. Jednohlasně odsouhlaseno. V současné době máme 91 startovacích míst. Sportovní komise 

prověří 11 startovacích míst s možná chybnými souřadnicemi.  
8/3 Stížnost pana Sedláka. Vzhledem k tomu, že pan Sedlák již po několik roků nesouhlasí se závěry 
nejvyšších svazových orgánů (konference ČMS CHPH, Prezídium ČMS CHPH) ve věci registrace místních 

spolků a jeho výhrady se opakují stále na stejném principu (sám ale nevyužívá možnosti osobně na těchto 
orgánech své návrhy prezentovat), přičemž jeho argumentace nabývá charakteru osobního napadání, 

rozhodli členové prezídia, že s panem Sedlákem nebude v této věci již dále komunikováno. Do pozornosti byl 
dán § 2 Disciplinárního řádu ČMS CHPH.  



8/4 Časopis. Zpracováno bude 6 čísel, nová tiskárna vytiskne 1. číslo a po posouzení kvality rozhodneme 

o pokračování či vrácení se zpět k původní tiskárně.  
 
9/ Středoevropská výstava 2020 
9/1 V rámci přípravy na pořádání Středoevropské výstavy 2020 bylo prezídiem schváleni garanti jednotlivých 
sekcí. 
- vedoucí organizačního týmu: Filipi Jan 

- výstavní plocha: Truhlář Aleš 
- příjem a výdej holubů: Skrbek Marek 
- stánky a styk s výstavištěm: Ing. Randjak Roman 
- ekonom: Ing. Jakubec Jan 
- výpočetní středisko, katalog: Filipi Jan 
- ubytování delegací: Ing. Hlaváček Jiří 
- posuzování: JUDr. Opatrný Pavel 
9/2 Byla podána informace o podání žádostí o dotaci na tuto akci mezinárodního významu.  
 

 
 

 

 
V Humpolci 2. dubna 2019  
 
Zapsal: Ing. Hlaváček Jiří  
 

Schválil: Filipi Jan  
          Prezident ČMS CHPH  


