
 

Z á p i s 

č. 2/2022 

 
ze schůze Prezídia ČMS CHPH konané dne 18.10.2022 v Restauraci Tři Věžičky, Střítež u Jihlavy.  
 

Přitomni: Ing. Novotný Jaroslav, Lundák Pavel, RSDr. Uherek Zdeněk, MVDr. Polášek Martin, lng. 

Jakubec Jan, Hrudka Václav, Ing. Randjak Roman, Uherek Miroslav, Bortlová Dagmar, JUDr. Opatrný 

Pavel, Husák Petr, Zeman František a Ing. Hlaváček Jiří  
Host: Bortel Jaromír 

Omluveni: Svoboda Oldřich 
 

 

Program:  
1/   Zahájení  
2/   Zpráva o účasti na olympiádě v Oradei 
3/   Projednání účasti na Středoevropské výstavě v Rumunsku   
4/   Příprava CV a účast na SEV  
5/   Příprava voleb v rámci svazu  
6/   Zpráva sportovní komise   
7/   Celostátní soutěže 
8/   Návrhy změn svazových dokument 

9/   Návrhy na čestné členství 

10/ Dopingové kontroly 

11/ Různé /termíny zemských výstav apod./ 

  
Po příjezdu všech členů zahájil prezident svazu Ing. Novotný Jaroslav jednání. Přivítal přítomné a 

seznámil je s programem a vzhledem k tomu, že nebyl podán žádný návrh na doplnění programu bylo 

přistoupeno k programu schůze.  
 

2/ Zpráva o účasti na olympiádě v Oradei 
Prezident svazu Ing. Novotný Jaroslav zhodnotil účast na olympiádě v Oradei jako jednu z nejúspěšnější 

a to co do počtu medailí, tak i co do počtu získaných umístění. Všechny okolnosti výstavy a umístění byla 

podrobně probrána v časopise Poštovní holub.   

  

3/ Projednání účasti na Středoevropské výstavě v Rumunsku  
Prezident rovněž informoval, že Středoevropská výstava bude uskutečněna 3. – 5.2.2023 v rumunském 

Brašově. Tato výstava bude obsahovat pouze standardní kolekci 16 ks. 

Komise posuzovatelů dostala za úkol vybrat 2 delegáty, kteří zajistí přepravu kolekce a případně se budou 

podílet na posuzování. 

 

4/ Příprava CV a účast na SEV 
S přípravou CV v Hluku ve dnech 13. – 14.1.2023 seznámil prezidium RSDr. Uherek Zdeněk. Příprava 

je v plném proudu. V současné době je již zajištěno 12 stánků. Vstupenka na CV bude ve výši 250 Kč a 

k ní každý návštěvník obdrží odznak ke 100. výročí svazu. U příležitosti 100. výročí svazu byly zhotoveny 

i medaile /200 ks/. Návrh byl ocenit čestné členy a generální mistry ČR. Poměrnou část dle počtu 

chovatelů předat na zemská sdružení k ocenění zasloužilých chovatelů /cca 50 ks Čechy a cca 50 ks 

Morava /.    

Zbytek cca 60 ks bude rezerva svazu.  

 

5/ Příprava voleb v rámci Svazu  
Prezident upozornil na nadcházející volby do všech orgánů svazu. Apeloval, aby do orgánů byli zvoleni 

lidé pracovití a schopní zajišťovat bezproblémový chod svazových orgánů.  

 



 

6/ Zpráva sportovní komise 

Se závěry sportovní komise seznámil prezídium MVDr. Polášek Martin. Sportovní komise navrhuje 

k projednání návrhy na: 

- změnu v ZŘ v § 17 bod 5 písm. b – Maximální povolený rozchod hodin je 30 minut za 24 hodin, u 

EKS je to 5 minut za 24 hodin 

- změna v ZŘ § 6 bod 2 činnost zasazovací komise 5 účastníků závodu / 5 se snížit na 4/. 

- změna Stanov – spolek může přejít do jiné OS, ale vrátit se může až za 3 roky. Obdobné ustanovení 

použít i při přechodu člena. Člen může znovu přestoupit do MS(ZO) jiného OS po uplynutí tří let. 

- startéři – odměnu pro startéry zvýšit na 300,- Kč, kterou vyplatí pořadatel závodu. Při startu více aut 

z jednoho místa ve stejném čase, činí odměna za provedení hromadného startu 150,- Kč za každé 

přepravní vozidlo. 

- V § 13 bod 2 ZŘ odstranit 2 x slovo „doporučeným“ 

- zvážit snížení závodů za sezonu na 16 závodů.   

 

7/ Celostátní soutěže 
Výsledky zkontrolovány. Apeluje se na výpočtáře, aby při zadávání závodu věnovali maximální pozornost 

do jaké soutěže závod patří dle závodního plánu.  

 

8/ Návrhy změn svazových dokumentů 
Podrobně rozebráno v bodě 6 tohoto zápisu. 

 

9/ Návrhy na čestné členství 

Připomíná se, že do dalšího prezídia Zemské konference předloží návrhy na čestné členství.  

 

10/ Dopingové kontroly 

Podrobně probráno v časopise Poštovní holub. Pro následující rok budou provedeny 2 kontroly v Čechách 

a 2 kontroly na Moravě. 

 
11/ Různé /termíny zemských výstav apod./ 

- připomenuto, že od 1.1.2023 končí hostování 

- v současné době se připravuje nová www stránka svazu, prezídium seznámeno s postupem prací. 

- všem OS se zadává zkontrolovat funkčnost startovacích míst a používání startovních razítek. Odstranit 

závady u startovních míst Bošov, Plzeň, Kámen, Slivenec, Slaný, Bor. Termín do 31.12.2023 

- odsouhlasení posuzovatelů CV: JUDr. Opatrný Pavel, Novák Vladislav, Jonáš Jan, Ing. Krejzek 

Rostislav, Uherek Miroslav, Hrbáč Daniel, Ing. Výtisk Jaromír, Mareš Karel, Vaňhara Břetislav, 

Ladislav Čevela. Náhradník: Ing. Kasal Václav a Probošt Bohumil. 

 

  

 

 

  

 

Zapsal:    Ing. Hlaváček Jiří  
Schválil:  Ing. Novotný Jaroslav  
                 prezident ČMS CHPH  

 


