
 

Z á p i s 

č. 3/2022 

 

ze schůze Prezídia ČMS CHPH konané dne 19.12.2022 ve formě videokonference.  

 

Přihlášeni: Ing. Novotný Jaroslav, RSDr. Uherek Zdeněk, MVDr. Polášek Martin, lng. Jakubec Jan, 

Hrudka Václav, Ing. Randjak Roman, Uherek Miroslav, JUDr. Opatrný Pavel, Husák Petr a Ing. 

Hlaváček Jiří  

 

Omluveni: Svoboda Oldřich, Lundák Pavel a Bortlová Dagmar 

 

Program:  

1/   Evropská výstava Brašov 

2/   Kolekce sport pro tuto výstavu a WBP 

3/   Příprava CV Hluk    

4/   Informace ke ptačí chřipce 

5/   Souhrn návrhů zemských spolků ke svazovým dokumentům  

6/   Příprava volební svazové konference 

7/   Termín posledního jednání tohoto prezídia 

8/   Různé 

 

Po přihlášení členů prezidia zahájil Ing. Novotný Jaroslav jednání. Přivítal přihlášené a omluvil 

nepřítomné. Seznámil je s programem a vzhledem k tomu, že nebyl podán žádný návrh na doplnění 

programu bylo přistoupeno k programu schůze.  

 

1/ Evropská výstava Brašov 

Prezident svazu Ing. Novotný Jaroslav konstatoval, že výstava bude v netradiční podobě a to tak, že 

sportovní kolekce bude ve formě videa. Toto video bude pořízeno na CV v Hluku. Holubi Standard 

v tradičním složení. Delegáti Uherek Miroslav a Hrbáč Daniel nominovaní i jako posuzovatelé 

s poznámkou, že oba mají posuzovatelský certifikát FCI.    

    

2/ Kolekce sport pro tuto výstavu a WBP  

Prezident rovněž informoval, že kolekce je připravena a prezídiem schválena. Na CV bude 

zpracováno video. Delegáti povezou pouze kolekci 16 ks a to Standard 5H + 5He a 3H roční + 3He 

roční. Kolekce holubů do soutěže WBP byla zaslána sekretáři FCI. 

 

3/ Příprava CV Hluk 

O přípravě CV v Hluku informoval RSDr. Uherek Zdeněk.  Sešel se výstavní výbor, kde se 

upřesňovaly úkoly a jejich zabezpečení. Dobrou propagací se zajistilo pronajetí dalších stánků. 

Výstava proběhne ve dnech 13. – 14.1.2023. Příprava je v plném proudu a je předpoklad, že bude 

zabezpečena v plánovaném rozsahu. Vstupenka na CV bude ve výši 250 Kč a k ní každý návštěvník 

obdrží odznak ke 100. výročí svazu. Vstupenka zakoupená v pátek platí i v sobotu. Rovněž ubytování 

se řeší a dnes již je celková kapacita naplněna. Dále bylo konstatováno, že se uskuteční v pátek 

večírek kde budou ocenění úspěšní chovatelé z GM. Dále bylo velice podrobně probráno posuzování 

na CV a výběr. K této problematice se zvláště vyjadřovat RSDr. Uherek Zdeněk a JUDr. Opatrný 

Pavel. Závěrem bylo řečeno, aby posuzovatelé dali konečné stanovisko před zahájení  posuzování.    

 

4/ Informace ke ptačí chřipce  

MVDr. |Polášek Martin informoval o situaci s probíhající ptačí chřipkou. Konstatoval, že je 

v současné době několik ohnisek ptačí chřipky. Pokud toto riziko nebude okolo Hluku tak se CV 



může konat. V případě však, že některý chovatel bude v rizikové oblasti nebude možno jeho holuby 

dovést na CV. 

 

5/ Souhrn návrhů zemských spolků ke svazovým dokumentům 

1. Stanovy §21 bod 3 doplnit o větu: 

Člen může znovu přestoupit do MS(ZO) jiného OS po uplynutí tří let. 

 

2. Doplnění ZŘ §17 bod 5: 

Maximální povolený rozchod hodin je 30 minut za 24 hodin, u EKS je to 5 minut za 24 hodin 

 

3. Změna ZŘ §6 bod 2: 

Zahájení zasazování závodu, nebo dvou souběžně zasazovaných závodů je přípustné pouze za 

přítomnosti nejméně 5 ti účastníků 4 účastníků závodu (závodů) jako fyzických osob, přičemž tento 

počet musí být zachován po celou dobu zasazování. 

 

4. Návrh na doplnění ZR v &5 bod 1e 

Rodové kroužky pro cleny CMSCHPH pořizuje výhradně svaz na základě souhrnných objednávek 

OS. Redistribuce na nečleny svazu není povolena. 

 

5. Změnu ZŘ §13, odst. 2  

Maximální přepravní kapacita boxu je dána doporučeným minimem půdorysné plochy na jednoho 

holuba a doporučenou minimální vnitřní výškou přepravního boxu 23 cm. 

 

6. Změnu ZŘ § 14, odst. 6  

za zabezpečení těchto úkonů náleží komisaři vypouštění odměna 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. 

 

Tyto návrhy projednaly zemské konference a doporučily je k projednání svazovou konferencí. 

 

6/ Příprava volební svazové konference  

Svazová konference je připravena, a to jako volební konference. Na konferenci bude reprezentantům 

z Olympiády v Oradei předány medaile z Olympiády. Dále budou oblastním spolkům předány 

medaile ke 100 výročí svazu v rozdělení vítězové GM od roku 1996, čestní členové. Další medaile 

budou rozdány do jednotlivých OS dle počtů členů.  

Dále prezident připomíná potřebnou, aktualizaci startovacích míst.  

 

7/ Termín posledního jednání tohoto prezídia 

Koncem měsíce ledna se uskuteční poslední jednání stávajícího prezídia. Termín bude upřesněn. 

|Bude zhodnocena CV, příprava Evropské výstavy a vyhodnoceno celkové tříleté období. 

 

8/ Různé 

 Svazová konference se bude konat 25.02.2023 v hotelu Tři věžičky. 

 

 
 

 

 

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

 


