Zápis
č. 1/2022
ze schůze Prezídia ČMS CHPH konané dne 21.02.2022 ve formě videokonference.
Přihlášeni: Ing. Novotný Jaroslav, Lundák Pavel, MVDr. Polášek Martin, lng. Jakubec Jan, Hrudka
Václav, Uherek Miroslav, Bortlová Dagmar, JUDr. Opatrný Pavel, Husák Petr a Ing. Hlaváček Jiří
Omluveni: RSDr. Uherek Zdeněk, Ing. Randjak Roman a Svoboda Oldřich

Program:
1/ Zhodnocení posuzování kategorie Standard Brno - Budapešť
2/ Příprava jarní konference 26.03.2022 v motorestu „ Tři Věžičky“
- změny svazových dokumentů
- propozice soutěží ČR 2022
- rozpočty, čerpání, revize atd.
- forma ocenění soutěží ČR 2020 a 2021
3/ Příprava reprezentace mladých holubů na MS a ME Mira, financování
4/ Čerpání rozpočtu
5/ Rozpočet svazu 2022
6/ Fungování aukce na webu svazu
7/ Možnosti CV 2023
8/ Různé
Po přihlášení 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.
1/ Zhodnocení posuzování kategorie Standard Brno resp. Budapešť
Brněnský výběr standardní kolekce zhodnotil JUDr. Opatrný Pavel, který uvedl, že výběr splnil účel a
kolekce, která byla odsouhlasena posuzovatelskou komisí, splnila požadovaný úkol. Následná výstava v
Budapešti ukázala, že naši standardní holubi splňují vysokou kvalitu.
Při této příležitosti bylo v Brně konstatováno, že jeden tablet pro posuzování je nefunkční, a proto se
navrhuje, aby počet tabletů byl navýšen na 11 kusů tzn. zakoupit 2 ks tabletů.
Jednohlasně odsouhlaseno.
2/ Příprava jarní konference 26.03.2022 v motorestu „Tři Věžičky“
2/1 Prezidium bylo seznámeno, že jarní konference proběhne v sobotu 26.03.2022 v 10.00 hod. A to
tradičně v motorestu Tři Věžičky. Kromě prezídia a předsedů OS budou pozváni a oceněni nově zvolení
Čestní členové a prvních 10 z GM za rok 2020 a 2021.
2/2 Dále byla na programu změna svazových dokumentů, a to Závodního řádu, Výstavního řádu a
Propozic soutěží. Všechny navrhované změny již byly projednány, ale vzhledem k nekonání svazové
konference budou předloženy na projednání nadcházející jarní konferenci.
3/ Příprava reprezentace mladých holubů na MS a ME Mira, financování
Prezident konstatoval, že v letošním roce dochází k podstatné změně, a to že pořadatelé chtějí za
každého holuba 30 Euro. Při zajištění dopravy se jedná o náročnou finanční akci. Prezidium bude
požadovat od účastníků náklady na holuba (30 Euro/kus). Dopravu uhradí svaz (cca 25 Eur/kus). Účast
je podmíněna umístěním do 100 místa v celostátním mistrovství holoubat a pro účast chovatelů do 25 let
je podmínkou účast v závodní sezóně 2021.
Informace bude zveřejněna na www stránkách svazu.

4/ Čerpání rozpočtu
Ing. Jakubec Jan seznámil prezídium s čerpáním rozpočtu 2021. Vzhledem k nekonání konferencí a
některých akcí je rozpočet nedočerpaný. Podrobně bude rozebráno na jarní svazové konferenci.
5/ Rozpočet svazu 2022
Pokladník předložil rámcový rozpočet, který ještě doplní o snížení příjmů (bude konferenci navrhovat
cenu kroužku na 3,50 Kč) a zvýšení nákladů na úpravu www svazových stránek v hodnotě min. 100
000 Kč. Podrobně bude předneseno na jarní svazové konferenci.
6/ Fungování aukce na webu svazu
Prezident poděkoval za to, že se MVDr. Polášek Martin ujal aukcí po odstoupení původního správce. Po
krátké diskuzi bylo odsouhlaseno, že dojde ke změně odměňování z paušální roční platby, na platbu dle
počtu spuštěných aukcí za rok. Jednohlasně odsouhlaseno.
7/ Možnosti CV 2023
7/1 Návrh z Řídícího výboru Moravy, aby se CV konala již v listopadu. Diskuze ukázala na technické
potíže s posuzováním kategorie standard. Prezidium potvrdilo konání CV 2023 v Hluku.
8/ Různé
8/1 Vzhledem k tomu, že bude uskutečněno školení výpočtářů formou videokonferencí je třeba nahlásit
za jednotlivé OS jméno výpočtáře jeho email a telefon.
Termín: do 31.03.2022
8/2 MVDr. Polášek Martin upozornil, že se již máme výsledky poslední dopingové kontroly, které jsou
negativní. Pro letošní rok je třeba uskutečnit další dopingové kontroly. Prezident navrhuje 4 kontroly.
8/3 Hrudka Václav upozornil na aktualizaci funkcionářů ve spolkovém rejstříku. Bude informace na
konferenci.

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

