Zápis
ze Zemské konference Českého spolku chovatelů poštovních holubů konané on-line
virtuální formou dne 26. listopadu 2021

Účast: delegáti 15. OS ČS CHPH - viz prezenční listina (omluven OS Chomutov
a OS Karlovy Vary)
členové ŘV a RK – viz prezenční listina (omluven Ing. R. Krejzek)
1) Konferenci zahájil z pověření předsedy ŘV ČS CHPH v 19,00 hod. tajemník ŘV ČS CHPH
Jan Jakubec a dále konferenci řídil. Po přivítání připojených delegátů byly projednány
technické podmínky průběhu konference a tajemník přednesl návrh programu konference,
který delegáti bez dalších připomínek odsouhlasili. Po odsouhlasení programu bylo schváleno
složení komisí konference. Do mandátové komise byli zvoleni Jan Jakubec, Ivan Voneš a Petr
Husák, do návrhové komise byli zvoleni Václav Hrudka, Tomáš Bouška a Josef Toušek.
2) Při kontrole plnění usnesení z minulé konference, kterou provedl Jan Jakubec, konstatoval, že
všechny úkoly jak ze zemské tak celostátní konference jsou splněné nebo se průběžně plní a
bude o nich jednáno v průběhu konference. Diskusní příspěvek Pavla Echtnera k možnostem
zlepšení komunikace při hlášení zalétlých holubů byl navrhovatelem rozpracován a bude dále
diskutován na jarní konferenci. Dále tajemník přednesl zprávu mandátové komise, ze které
vyplynulo, že je přítomno 15 zástupců OS, kteří disponují 39 mandáty z celkového počtu 42,
tudíž konference je usnášení schopná.
3) Ve zprávě o činnosti zhodnotil předseda ŘV ČS CHPH Pavel Lundák práci ŘV ČS CHPH v
letošním roce, který byl do značné míry poznamenán pandemií koronaviru. Řovněž se
zabýval výsledky jarní konference, která se uskutečnila také virtuální formou. Krátce
zhodnotil výsledky závodní sezóny a zemských závodů. V hodnocení činnosti OS zdůraznil,
že bylo nutné operativně řešit změny v závodních plánech, především z důvodu změny směru
závodů u mnohých OS. Kladně hodnotil skutečnost, že se podařilo i v tak složité době
uskutečnit zemské závody. Propozice zemských závodů a zemských soutěží na rok 2022 byly
zpracovány a schváleny při jednání ŘV a delegáti konference je dostali v elektronické podobě
s pozvánkou na konferenci V závěru poděkoval všem chovatelům, kteří se podíleli na
zabezpečení letošní závodní sezóny a popřál široké chovatelské veřejnosti hodně pevného
zdraví a úspěšnou závodní sezónu 2022.
4) Václav Hrudka podal zprávu o průběžném čerpání rozpočtu za rok 2021. Zprávu měli
delegáti konference k dispozici v elektronické podobě již s pozvánkou na konferenci, tudíž se
soustředil na podrobnější objasnění některých údajů. Oznámil, že plánovaný schodek
výsledku hospodaření bude ve skutečnosti nižší vlivem slevy na ceně rodových kroužků a
výnosu z internetové aukce. Poskytnuté půjčky jsou spláceny dle určených harmonogramů.

5) Oldřich Svoboda přednesl zprávu RK ČS CHPH, z níž vyplynulo, že RK nemusela řešit
žádné porušení svazových předpisů v průběhu roku. RK během roku neobdržela žádné
stížnosti ani jiné podněty k řešení.
6) Zprávu o průběhu závodní sezóny přednesl Petr Husák. V reakci na změnu směru závodů a
celostátní epidemiologická opatření posunuly mnohé OS termíny některých závodů, tyto
změny projednávali členové ŘV většinou virtuální formou. Poměrně často docházelo k
opožděnému zasílání protokolů o kontrolách. Ze ZZ Knokke-Damme došlo k pozdnímu
hlášení holuba chovatele Karla Futery a tudíž tento holub nebude oceněn. S ohledem na
skutečnost, že během závodní sezóny bylo povoleno velké množství změn, upozornil
výcvikář ŘV delegáty, že v příštím roce s touto benevolencí ze strany ŘV nelze počítat. V
souvislosti s vystoupením P. Husáka byly odsouhlaseno ocenění mladých chovatelů na
zemských výstavách pohárem za 1. - 3. místo. Petr Husák rovněž informoval, že do aukce na
podporu ocenění zemských soutěží bylo zajištěno 15 holubů, aukce proběhla na stránkách
svazu a výtěžek aukce činí 18.800 Kč. Aukce bude uskutečněna i v příštím roce v úzké
součinnosti s předsedy OS. Přepravci na zemské závody budou vybráni na jarní konferenci.
.
7) Václav Hrudka přednesl návrhy změn svazových dokumentů, tak jak byly navrženy sportovní
komisí a projednány v prezídiu ČMS CHPH. Po dlouhé ale věcné diskusi se delegáti shodli
na doporučení projednat na celostátní konferenci změnu ZŘ (resp. jeho doplnění) § 1 bod 4 a
změnu propozic celostátních soutěží týkající se bodu 1.7. Delegáti se neshodli na variantě
úpravy ZŘ §3, odst.4 o hostování – 19 mandátních hlasů bylo pro navrženou změnu, 20
mandátních hlasů bylo pro zachování současného znění.
8) Organizační záležitosti:
o Delegáti konference odsouhlasili návrh na udělení svazového vyznamenání Čestný člen
Vítězslavu Truksovi.
o P Husák do jarní konference vypracuje návrh na změnu propozic zemských soutěží
ohledně ocenění mladých chovatelů v roce 2022 a dalších.
o Delegáty konference byl schválen termín odložené zemské výstavy 2021 na únor 2022.
Pokud nebude možné v souvislosti s probíhající epidemií Covid 19 výstavu uskutečnit
budou poháry pro oceněné chovatele předány předsedům OS na jarní konferenci a
finanční prostředky deponovány na účty OS ke konkrétní distribuci oceněným
chovatelům.
o Po diskusi k termínu a čase konání zemských konferenci byl nalezen kompromis tak, že
podzimní konference se bude konat v sobotu dopoledne a jarní konference v pátek v
podvečer.
o Rodové kroužky a závodní gumičky pro rok 2022 jsou u Pavla Lundáka a Josefa
Vozábala. V termínu po 20. 12. 2021 budou postupně distribuovány na jednotlivé OS.
9) Diskuse:
o Kromě diskusních připomínek, které se promítly již v předchozích odstavcích, byla široce
a dlouze diskutována otázka směru závodů. Diskuse se rozvinula na podnět Tomáše
Boušky aby se delegáti konference vyjádřili k pozitivům a negativům jednotlivých směrů.

Do živé ale korektní diskuse se zapojili především pánové Jan Stehlík, Miroslav Roišl,
Vítězslav Truksa, Martin Zadražil, Jiří Novotný, Ivan Voneš, Josef Toušek a další.
o Pavel Opatrný upozornil, že výběr standardních holubů v kolekci OS musí prováděl
příslušný posuzovatel. Dále upozornil, že v závodních plánech se objevují neschválená
startovací místa a že přesunutí termínu zemské výstavy bylo chybné rozhodnutí.
o Tomáš Bouška diskutoval otázku rychlejšího přenosu dat k výpočtáři po vyhodnocení
výsledků závodu komisemi v MS.
o Pavel Lundák se zabýval neutěšenou situací při startech maďarských a rumunských
holubů na území ČR v souvislosti s nekomunikací odpovědných orgánů příslušných států
a tím vznikající kolizní situace při návratu našich holubů ze závodů.
10) Václav Hrudka přednesl návrh usnesení, které bylo schváleno 39 mandátními hlasy. Usnesení
je součástí tohoto zápisu.
11) Závěr konference provedl Pavel Lundák. Ve svém závěrečném vystoupení poděkoval
delegátům za konstruktivní přístup k jednání a popřál všem chovatelům úspěšnou závodní
sezónu.
Konference byla ukončena ve 21,30 hod.

Zapsal: Ing. Jan Jakubec

schválil: Pavel Lundák
předseda ŘV ČS CHPH

usnesení
z konference ČS CHPH konané virtuálně on-line dne 26. 11. 2021
Konference bere na vědomí:
o přednesené zprávy předsedy ŘV Pavla Lundáka a výcvikáře ČS Petra Husáka
o zprávu předsedy RK Oldřicha Svobody
o zprávu Václava Hrudky o průběžném hospodaření v roce 2021
o propozice zemských soutěží ČS CHPH pro rok 2022
o propozice zemských závodů ČS CHPH pro rok 2022
o výsledek hlasování na změnu ZŘ §3 odst. 4 tak, že pro zrušení hostování bylo 19 hlasů,
proti zrušení 20 hlasů
o poznatky z proběhlé aukce ve prospěch ČS CHPH a její výhled pro rok 2022
o připomínky z diskuze uvedené v zápise

Konference schvaluje:
o Složení mandátové komise, složení návrhové komise
o návrh na udělení vyznamenání Čestný člen pro Vítězslava Truksu
o přesun termínu ZV 2021 na únor 2022
o ocenění mladých chovatelů podle návrhu předneseného výcvikářem, 1-3- místo poháry
o změny ZŘ §1 odst.4
o změnu propozic soutěží týkající se bodu 1.7.
o
o

Konference doporučuje:
o termíny konání příštích konferencí: jarní –
v pátek
podzimní – v sobotu

Usnesení bylo schváleno počtem 39 mandátů.

