
Zápis č. 3/2O18 

 
ze schůze Prezídia ČMS CHPH konané dne 24. 04. 2018 v kanceláři svazu v Brně. 
  
Přítomni: Filipi Jan, lng. Randjak Roman, lng. Jakubec Jan, Hrudka Václav, Bastl Joset, Bortlová Dagmar,  
JUDr. Opatrný Pavel, Špilar Václav, Uherek Miroslav, Skrbek Marek, Lundák Pavel, lng. Hlaváček Jiří  
 

Neomluven: Truhlář Aleš 
 

Program:  
1/ Kontrola úkolů z minulé schůze Prezídia  
2/ Zprávy pracovních komisí Prezídia  
3/ MS holoubat na Taiwanu 2018, ME holoubat Mira 2018  
4/ Organizační záležitosti, došlá a odeslaná pošta a další 
5/ 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 Kontrola všech startovacích míst byla provedena.   
1/2 Laboratoř, kam budou posílány vzorky odebrané při dopingové kontrole, byla dojednává v holandském 

Utrechtu a to společně s okolními státy /Německo a Slovensko/.  
1/3 Odpověď na odvolání paní Suchánkové zaslal Moravskoslezský zemský spolek. Splněno, dopis odeslán. 

Přišla odpověď od pana Meisla, že končí s chovem. 
 

2/  Zprávy pracovních komisí Prezídia  
2/1 Prezident svazu Filipi Jan informoval o dvou prezentacích na výstavách a to v Praze a Kolíně. Akce 

proběhli velice úspěšně. Nejvíce atraktivní byla prezentace několika živých holubů. Více bude v článku IZ.  
2/2 Marek Skrbek se ohradil proti kritice neplnění termínů sportovní komisí a vznesl dotaz jak byla možná 
úprava propozic pro celostátní mistrovství holoubat a proč byla navržena změna propozic pro celostátní 

soutěže na rok 2019? Omezení počtu závodů v mistrovství holoubat bylo debatováno na jednání Prezídia při 
Celostátní výstavě v Hluku 12. ledna 2018. Bohužel sportovní komise ve svém návrhu navržené vůbec 

nereflektovala. Požadavek na úpravu celostátních soutěží má Český zemský spolek (schváleno zemskou 

konferencí) a na jednání Prezídia v Humpolci byla 13. března 2018 schválena změna.  
2/3 JUDr. Opatrný Pavel informoval o návrzích standardní komise, že zúží počty posuzovatelů pro posuzování 

CV. V současné době se jedná se zástupcem FCI pro pořádání školení mezinárodních posuzovatelů v ČR.  
2/4 Prezídium dále jednohlasně odhlasovalo, aby komisaři pro dopingovou kontrolu schváleni na rok 2017 

byli v platnosti i v roce 2018. 
 
3/  MS holoubat na Taiwanu 2018, ME holoubat Mira 2018  
3/1 Prezident i přes veškeré obtíže a nástrahy kladně hodnotil účast našich holoubat na Taiwanu. Proběhlo 
finále, našich holoubat bylo nasazeno 9 a dolétlo 5, která poté ještě absolvovala speciální závod. Velmi 

úspěšné bylo holoubě Jaroslava Nerse.  
3/2 Prezident informoval o mimořádné akci ME holoubat Mira 2018. Jedná se o rychlou akci. Dodání 

holoubat cca do měsíce. Pokladník informoval, že finanční prostředky na rok 2018 jsou již prakticky, v této 

kategorii, vyčerpány a vzhledem k tomu, že se jedná o mimořádnou akci bylo přistoupeno k tomu, že úhrada  
nákladů bude provedena samotnými chovateli. Po krátké diskuzi bylo jednohlasně odsouhlaseno, že účast 

ano a to 30 kusů /mistři OS+10 GM+10 CM holoubat/ a 30 kusů od mladých chovatelů. V případě překročení 
počtu holoubat bude provedeno losování.  
 

  



4/ Organizační záležitosti, došlá a odeslaná pošta a další 
4/1 Prezident Filipi Jan informoval o spolupráci s internetovým projektem GIVT, tedy možnosti zakoupení 

čehokoli přes internet a podporou neziskových organizací. Chovatele to nestojí nic a prodejci nám poskytnou 
zpětně odpovídající finanční obnos. 
4/2 Prezident dále informoval o cenách rodových FCI kroužků. Současný dodavatel mírně zlevnil a navíc 
bude dodávat kartičky.  
4/3 Uherek Miroslav informoval o probíhající nákaze pseudomoru v OS CHPH Uherské Hradiště a velké 

administrativní náročnosti.  V případě, že nebude další nákaza tak karanténa skončí 15. března 2018.  
4/4 Byla projednána reakce pana Sedláka Bohuslava na dopis zaslaný Prezídiem, Prezídium trvá na jeho 

znění.  
4/5 Byla projednána stížnost pana Zemana Františka k rozhodnutí Prezídia, kdy bylo zrušeno rozhodnutí 

konference. Prezidium rozhodlo, že dopis, který byl odeslán stěžovateli, je v souladu se Stanovami a proto je 

stížnost bezpředmětná.  
 

5/ Středoevropská výstava 2020  
O možnosti pořádání Středoevropské výstavy v roce 2020 v Ostravě na výstavišti Černá louka informoval 

Skrbek Marek. Tato lokalita je zajímavá, neboť je blízkost chovatelů z Polska a hlavně, dle předběžných 
kalkulací se jedná o snížení finančních nákladů vůči obdobné výstavě v Brně. Konečné rozhodnutí bude 

po zjištění všech podmínek a osobní návštěvě výstaviště v Ostravě. Pověřeni Filipi Jan a Skrbek Marek. 
 
 

V Brně 24. dubna 2018  
 

Zapsal:  Ing. Hlaváček Jiří  
 
Schválil:  Filipi Jan  
             Prezident ČMS CHPH  


