Zápis
ze schůze Řídícího výboru ČS CHPH konané dne 20. 1. 2015 v restauraci Černý kůň
v Humpolci.
Přítomni: Ing. Václav Blažek, Václav Hrudka, Jan Filipi, Vítězslav Truksa, Pavel Lundák,
Ing. Jan Kaplan, Ing. Jan Jakubec.
Za RK ČS CHPH: Oldřich Svoboda
Host: František Boušek
Schůzi zahájil a řídil Ing. Václav Blažek v 17,00 hod.
1. Hlavním bodem programu bylo zhodnocení celostátní výstavy poštovních holubů 2014
v Lysé nad Labem, které provedl předseda ŘV Ing. Václav Blažek. V hodnocení
zdůraznil, že výstava splnila svůj chovatelský i společenský účel. Návštěvníci výstavy
měli možnost shlédnout vystavené poštovní holuby v nové výstavní hale s dostatečným
prostorem kolem všech kolekcí. Rovněž nabídka chovatelských potřeb, krmiv a krmných
doplňků byla proti minulým celostátním výstavám širší. Částečným negativem bylo
nedostatečné vybavení restauračního zařízení židlemi a stoly způsobené probíhajícími
vánočními trhy ve zbývajících částech výstaviště. Hodnocení doplnil Václav Hrudka o
předběžné finanční výsledky výstavy – se závěrečným rozborem finančního výsledku
celostátní výstavy bude seznámeno Prezídium ČMS CHPH na své schůzi 27.1.2015.
V závěru svého hodnocení poděkoval Ing. Václav Blažek všem členům výstavního výboru
a všem chovatelům, kteří se podíleli na přípravě a průběhu celostátní výstavy za dobře
odvedenou práci a za to, že obětovali ve prospěch široké chovatelské veřejnosti svůj volný
čas, který jinak mohli strávit se svou rodinou, nebo ve svých chovatelských zařízeních.
2. Členové ŘV dále podrobně projednali jednotlivé body návrhu sportovní komise ČMS
CHPH k novelizaci svazových dokumentů – podrobný výklad k jednotlivým bodům
provedl člen sportovní komise Jan Filipi. Po věcné diskusi se přítomní shodli na názoru,
že ustanovení o hostování není třeba měnit, je především třeba důsledně dodržovat
stávající znění a nepřipustit jeho obcházení a zneužívání – což by měla být priorita v práci
funkcionářů jednotlivých oblastních sdružení. Dále se přítomní shodli, že ostatní body
návrhu sportovní komise by bylo vhodné realizovat.
3. Výcvikář Jan Filipi přednesl návrh propozic zemských soutěží a zemských závodů pro rok
2015 a zdůvodnil drobné úpravy proti roku 2014. Členové řídícího výboru následně
předložené návrhy schválili. Se zněním propozic budou seznámeni delegáti jarní
konference ČS CHPH a budou též umístěny na svazových internetových stránkách.
4. Členové ŘV opětovně projednali neutěšenou situaci při výpočtech nadoblastních
výsledků. Jan Filipi informoval přítomné o alternativách tvorby nového výpočetního
programu včetně finanční nákladnosti. Přítomní se shodli, že pokud nedojde k dohodě o
tvorbě nového výpočetního programu na celostátní úrovni, bude navrženo konferenci ČS
CHPH pořídit tento program z vlastních finančních prostředků.
5. Jarní konference ČS CHPH se uskuteční v pátek 20.3.2015 v 19,00 hod. v restauraci U
rozcestí ve Slivenci (náhradní termín 27.3.2015). Tajemník ČS zajistí rozeslání pozvánek
s programem konference jednotlivým předsedům OS. Současně členové ŘV rozhodli
prodloužit termín stanovený v § 17, odstavec 2 Závodního řádu ČMS CHPH pro podání
žádosti o schválení výsledků kooperací do termínu konání jarní konference ČS CHPH tj.
20.3.2015 (resp. 27.3.2015).

6. Diskuse:
-

-

-

V diskusi se přítomní zabývali jak podněty a zkušenostmi z uplynulé celostátní
výstavy, tak především perspektivou pro příští CV v roce 2017. Mimo jiné
bylo konstatováno, že je nutné postupně doplnit výstavní fundus o dalších 250
ks výstavních klecí včetně podstavců, aby nebylo třeba je neustále půjčovat od
okolních OS.
Ing. Václav Blažek mimo jiné doporučil vrátit se na úrovni celosvazových
konferencí k diskusi o minimálním počtu členů jednotlivých oblastních
sdružení.
Oldřich Svoboda tlumočil doporučení členů RK ČS CHPH opětovně otevřít
diskusi ohledně práv a povinností členů mladších 18 roků upravených ve
svazových dokumentech.

Schůzi ukončil Ing. Václav Blažek v 20,00 hod.

Zapsal: Ing. Jan Jakubec
Schválil: Ing. Václav Blažek

