Zápis
ze Zemské konference Českého sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne
20. března 2015 ve Slivenci.
Účast: Delegáti 16 OS ČS CHPH - viz prezenční listina (omluveni OS Tábor)
Neomluveni OS Chomutov
Všichni členové ŘV, za RK Oldřich Svoboda (V. Kratochvíl a MVDr. Nahoda omluveni),
Host - JUDr. Pavel Opatrný,
1) Konferenci zahájil v 19,00 hod. Ing. Jan Jakubec. Po schválení programu byli navrženi do
mandátové a volební komise Ing. Jan Jakubec, Ing. Jan Kaplan a Pavel Lundák, do
návrhové komise byli navrženi Václav Hrudka, Ing. Václav Zikmund a Jiří Salava.
Navržení členové komisí byli zvoleni všemi hlasy delegátů.
2) Kontrolu usnesení z minulé konference ČS CHPH provedl Ing. Václav Blažek.
Konstatoval, že úkoly z minulé konference byly splněny, Jednání ohledně založení
veřejně prospěšné společnosti jsou komplikovány změnami ve svazových strukturách
v souvislosti s novým občanským zákoníkem.
3) Zprávu o činnosti za uplynulé volební období přednesl Ing. Václav Blažek. V první části
zprávy se zabýval výstavní činností. Zemská výstava proběhla 15.11.2014 ve sportovní
hale ve Vodňanech – pořadatelé odvedli dobrou práci jak po stránce vhodného prostředí
pro vystavené holuby, tak pro návštěvníky výstavy, kterých bylo 320. Negativem výstavy
byl nezájem oceněných chovatelů o ceny včetně peněžních. Celostátní výstava se
uskutečnila ve dnech 12. a 13. prosince na výstavišti v Lysé nad Labem. Tradiční lednový
termín byl posunut na prosinec z důvodu termínu konání olympiády. Výstava proběhla
v nově otevřené výstavní hale a zúčastnilo se jí pouze 850 návštěvníků (což je 22 %
z počtu chovatelů poštovních holubů v ČR) a to přes ideální počasí bez jakýchkoliv
dopravních komplikací. Pořadatelé výstavu zvládli dobře, drobné komplikace vznikly při
přejímce holubů. Personál restaurace podcenil kapacitní možnosti při zajištění občerstvení
účastníků, což lze částečně omluvit skutečností, že ve zbývajících výstavních halách
probíhaly vánoční trhy, kde byla blokována část stolů a židlí. Dále Ing. Blažek krátce
informoval přítomné delegáty o stížnosti OS Brno na vyřazení kolekce OS z celkových
výsledků výstavy a zdůraznil, že výstavní výbor se striktně řídil svazovými předpisy a
rozhodnutím Prezídia ČMS. V otázce zajištění stavby, bourání a dalších manuálních prací
v rámci CV je třeba začít diskutovat o možnosti zajištění těchto prací formou dodání
mimo okruh členů svazu (s ohledem na průmětný věk členské základny).V další části
zprávy se zabýval vývojem členské základny a nabádal k větší kooperaci – při této
příležitosti připomenul, že v rámci ČS je průmětný počet členů v OS 103, zatímco v rámci
MSS je průměr 130 chovatelů na 1 OS. Připomenut také, že OS Svitavy se ani ne po roce
od ochodu z Českého sdružení rozpadlo, v současné době se mnozí členové vracejí zpět –
především do OS Pardubice, což působí tomuto OS nemalé organizační problémy.
Konstatoval také, že delegát OS Chomutov se již podruhé v řadě nezúčastnil konference
bez řádného omluvení, což jistě nesvědčí o dobré práci funkcionářů této OS. V závěrečné

části hovořil o nutnosti vytvoření nové koncepce chovu poštovních holubů, o nutnosti
vhodně využít finanční prostředky na účtech svazu např. na nákup moderního dopravního
prostředku na dopravu holubů na DT. V samotném závěru svého vystoupení popřál Ing.
Blažek všem hodně úspěchů v nadcházející závodní sezóně, pokud možno co nejmenší
ztráty a vyšší podíl chovatelů z řad Českého sdružení v mistrovských soutěžích družstev i
jednotlivců v rámci ČR.
4) Zprávu o výsledku hospodaření v roce 2014 přednesl pokladník ČS Václav Hrudka.
Celkové příjmy dosáhly výše 227.460,-- Kč a výdaje částky 145.943,.-- Kč. To znamená,
že hospodaření skončilo přebytkem 81.517,-- Kč. Na kladném výsledku hospodaření se
podílel především zůstatek z celostátní výstavy v částce 75.052,-- Kč. Půjčky, které byly
poskytnuty z prostředků ČS jsou řádně spláceny.
5) Oldřich Svoboda přednesl zprávu revizní komise. Oznámil, že kontrola účetních dokladů
vztahujících se k hospodaření v roce 2014 byla provedena členy revizní komise a nebylo
shledáno závad – proto navrhuje výsledek hospodaření za rok 2014 schválit. Delegáti
konference následně hlasováním výsledek hospodaření schválili.
6) Výcvikář ČS CHPH Jan Filipi seznámil přítomné delegáty s Propozicemi zemských
soutěží pro rok 2015, upozornil na úpravu v Mistrovství ročních holubů a Mistrovství
holoubat, kde došlo k omezení počtu započtených závodů, které musejí být označeny
v letových plánech OS CHPH, a určení soutěžního družstva 6/4. Z důvodu zmíněného
nedůstojného průběhu předávání ocenění na ZV bude v roce 2015 ve všech soutěžích ČS
CHPH oceněno pouze 1.-3. místo.
Dále delegáty seznámil s Propozicemi zemských závodů v roce 2015, kdy se opět
uskuteční dva ZZ, a to 21.6.2015 ZZ Aschaffenburg a 11.7.2015 ZZ Oostende.
Informoval delegáty o jednáních ohledně místa startu v Aschaffenburgu, která stále
pokračují. Upozornil delegáty na nutnost informování jeho osoby ohledně kooperačních
dohod ohledně přepravy na ZZ Aschaffenburg a to do 29.3.2015. Z důvodu
transparentnosti byla otevřena otázka přepravy na ZZ Oostende, kdy ŘV ČS CHPH byla
doručena pouze jedinná žádost a to z OS CHPH Pardubice, bohužel zde nedošlo ke shodě
a na ZZ Osstende vyrazí tři přepravní prostředky a to z OS CHPH Pardubice, Louny
a Polabí. Dále přítomné seznámil s rozdělením pásem obou ZZ, které je opět určeno
skutečnou vzdáleností na holubník chovatele. Hlášení doletu zůstává díky loňské úspěšné
premiéře stejné s tím, že bude přeneseno přímo na svazové stránky. Upozornil delegáty na
nutnost provedení alespoň jedné kontroly z každého ZZ. Výsledky ZZ by měli být
zpracovány svazovým výpočetním programem automaticky po zaslání podkladů od
výpočtářů OS. Oceněna budou pouze první tři místa celkově a v jednotlivých pásmech.
Starty ZZ budou provedeny v ranních hodinách do 10:00 hodin včetně a to po dohodě
výcvikové komise ŘV ČS CHPH. V případě nevhodných povětrnostních podmínek
následuje odložení startu na další den.
Veškeré propozice budou zveřejněny na webových stránkách svazu.
Dále informoval o všech došlých hlášeních kooperací českých OS, která budou ŘV ČS
CHPH schválena.

Na závěr seznámil zástupce vylosovaných OS CHPH na svazové konferenci 21.2.2015 o
nutnosti potvrzení účasti chovatelů na FCI MS holoubat a nahlášení čísel holoubat do
10.4.2015 prezidentovi svazu ing. Novotnému. Svoz holoubat do Brna proběhne
26.4.2015. Samozřejmostí je předání dokladu o očkování proti paramyxoviru, rodokmenů
a dokladů o vlastnictví. O den či dva později proběhne přeprava do Rumunska a to z Nitry
společně s kolekcí Slovenska a Polska. Finále MS holoubat je naplánováno na 12.9.2015.

7) Václav Hrudka přednesl návrh rozpočtu na rok 2015. Celkové příjmy jsou plánovaný ve
výši 153.104,-- Kč a celkové výdaje ve výši 150.150,-- Kč. Rozpočet je koncipován jako
přebytkový v částce 2.954,-- Kč. Delegáti konference rozpočet po krátké diskusi schválili.
8) Organizační záležitosti:
o Tajemník ŘV podal přítomným delegátům informaci, že před konferencí se
uskutečnilo jednání ŘV v jehož rámci proběhlo disciplinární jednání s předsedou OS
Středočeské pro porušení svazových dokumentů, o kterém byli delegáti informováni
na minulé konferenci. ŘV jako disciplinární orgán 1. stupně udělil předsedovi OS
Středočeské disciplinární trest a to písemné napomenutí.
o Druhým bodem jednání ŘV bylo vytvoření 3 výsledkových pásem v OS Polabí.
Členové ŘV doporučili předsedovi OS Polabí vytvořit pouze dvě výsledková pásma.
o Tajemník podal informaci o změnách ve svazových dokumentech v souvislosti
s novým občanským zákoníkem. Delegáti hlasováním rozhodli, že úpravy stanov je
nutné projednat s členskou základnou a následně schválit na mimořádné svazové
konferenci.
o Dále tajemník informoval delegáty o plnění usnesení svazové konference ve věci
zřízení kanceláře svazu. Hlasováním byl vysloven souhlas s pronájmem kancelářských
prostor v ulici Bělohorská č. 3022/47, v Brně-Židenice. V souladu s návrhem
prezidenta svazu dojde ke snížení odměny tajemníka svazu o předpokládané nájemné
ve výši 5.000 Kč měsíčně a režijní náklady na spotřebu el. proudu 1.000 Kč.
o Pořadatelem zemské výstavy 2015 bylo schváleno oblastní sdružení Středočeské.
Předseda OS podá nejpozději do 30.6.2015 informaci o zajištěných prostorách a
předpokládaném termínu uskutečnění zemské výstavy tajemníkovi ŘV.
o Přítomným byly připomenuty termíny pro zaslání závodních plánů, objednávkách
kroužků a gumiček a termínu pro zaslání seznamu proškolených vedoucích
zasazovacích středisek. Gumičky pro rok 2015 budou distribuovány přibližně
v polovině dubna 2015.
9) Diskuse:
- probíhala průběžně k jednotlivým bodům programu.

-

-

-

-

Dr. Pavel Opatrný podal informaci o práci sboru posuzovatelů, o rozdělení
posuzovatelů do jednotlivých pásem a snaze získat mladé adepty do
posuzovatelského sboru. Dále informoval o školení posuzovatelů, které proběhlo
na podzim 2014 a posuzování celostátní výstavy 2014. Článek o posuzování CV je
uveřejněni ve svazovém časopise Poštovní holub.
Josef Toušek hodnotil celostátní výstavu 2014 v Lysé nad Labem jako úspěšnou,
konstatoval, že úbytek návštěvníků odráží věkový vývoj členské základny a
doporučil i nadále pořádat pravidelně celostátní výstavy na území Českého
sdružení. Dále se přimlouval za co nejširší kooperace mezi sousedními a okolními
oblastními sdruženími
Milan Heglas navrhnul ve svém příspěvku změnit princip hlasování na konferenci
tak, že příslušný delegát by měl tolik hlasů kolik členů má jeho oblastní sdružení,
dále navrhnul upravit svazové dokumenty tak aby byly vypuštěny pasáže o
zemských sdruženích a uplatnit princip jednoho řídícího orgánu pro celou
republiku. Delegáti konference rozhodli projednat tuto otázku v jednotlivých
oblastních sdruženích aby se zjistilo jakou má tento návrh podporu v členské
základně a v případě většinové podpory uskutečnit tyto změny od příštího
volebního období tj. k 1.1.2017. Dále navrhnul upravit výpočty výsledků tak aby
holubi se stejným doletovým časem měli také stejné pořadí a koeficient.
Oldřich Svoboda informoval přítomné o možnosti účasti na závodu Londýn 2015
v rámci Polského maratón klubu. Dále konstatoval, že současná konstrukce
národního mistrovství je pro chovatele z řad ČS nevyhovující a doporučil
prostřednictvím sportovní komise pokračovat v úpravách tohoto mistrovství.

10) Václav Hrudka přednesl návrh usnesení takto:

Konference schvaluje:
o složení mandátové, a návrhové komise
o výsledek hospodaření za rok 2014
o rozpočet na rok 2015
o pronájem kanceláře ČMS CHPH dle podmínek uvedených v zápise
o jako pořadatele zemské výstavy 2015 OS Středočeské
Konference bere na vědomí:
o zprávu předsedy ŘV ČS CHPH
o zprávu vycvikáte ČS CHPH o přípravě závodní sezóny 2015
o propozice zemských soutěží a zemských závodů 2015
o dohodu o přepravě holubů na ZZ Oostende třemi dopravními prostředky
o zprávu předsedy RK ČS CHPH
o příspěvky z diskuse uvedené v zápise
o informaci o návrhu změn ve svazových dokumentech s podmínkou, že tyto
změny projedná a odsouhlasí mimořádná celosvazová konference.
Konference ukládá:
o Členům ŘV rozpracovat koncepci přepravy holubů na zemské závody

o Členům ŘV projednat možnosti využití svazových finančních prostředků na
pořízení moderního přepravníku na DT.
o Členům ŘV pokračovat v jednáních za účelem založení veřejně prospěšné
společnosti.
o Sportovní komisi připravit návrh úpravy stanovení pořadí a koeficientu u
holubů se stejným doletovým časem.
o Oblastním sdružením projednat na vlastních konferencích názor členské
základny na případnou úpravu svazových dokumentu ve smyslu zrušení
zemských sdružení a uplatnění principu jednoho řídícího orgánu pro celou
republiku.
o Oblastním sdružením provést minimálně 1 kontrolu při konání zemského
závodu.

Usnesení bylo schváleno 43 (ze 47 možných) mandátními hlasy přítomných delegátů.

Konference byla ukončena v 22,45 hod.

Zapsal: Ing. Jan Jakubec

schválil: Ing. Václav Blažek
předseda ŘV ČS CHPH

