
 

Z á p i s 

č. 1/2023 
 
ze schůze Prezídia ČMS CHPH konané dne 25.01.2023 v Restauraci Tři Věžičky, Střítež u 
Jihlavy  
 
Přítomni: Ing. Novotný Jaroslav, Lundák Pavel, RSDr. Uherek Zdeněk, MVDr. Polášek Martin, 
lng. Jakubec Jan, Hrudka Václav, Uherek Miroslav, Bortlová Dagmar, JUDr. Opatrný Pavel, 
Husák Petr, Zeman František a Ing. Hlaváček Jiří 
 
Omluven: Ing. Randjak Roman a Svoboda Oldřich 

  
Program:  
1/   Zhodnocení tříletého funkčního období  
2/   Zhodnocení CV Hluk 2023 
3/   Příprava reprezentace na Evropskou výstavu Brašov 2023   
4/   Kontrola návrhů změn svazových dokumentů  
5/   Příprava volební svazové konference  
6/   Různé 
 
Po příjezdu všech členů zahájil prezident svazu Ing. Novotný Jaroslav jednání. Přivítal přítomné 
a seznámil je s programem. Hrudka Václav navrhuje doplnit program o postup k vyřazení 
některých svazových spolků, které jsou již nefunkční. Bude součástí bodu Různé.  
 
1/ Zhodnocení tříletého funkčního období  
Prezident svazu zhodnotil tříleté období, které započalo druhou Evropskou výstavu v Brně a 
bylo poznamenáno covidem - 19. Připomenul, že rodové kroužky z roku 2020 jsou nejhorší co 
do kvality. Proto jsme přešli k jinému dodavateli kde kvalita je na odpovídající úrovni. Dále 
poukázal na dopingové kontroly, které byly prováděny a které následně na Olympiádě nebyly 
kontrolovány. Kladně hodnotil i práci redakční rady časopisu. Rovněž se pozastavil u snižování 
počtu chovatelů. Dle jeho názoru je i jednou z příčin otáčení směru závodů části OS na 
jihovýchod. Další oblastí, kterou zhodnotil je Olympiáda, kterou hodnotil velice kladně a zisk 
medailí a předních umístění přirovnal k jedné z nejúspěšnější v rámci ČR. Rovněž ve své zprávy 
informoval o zpracování nové www stránky svazu, na které se intenzivně pracuje a je předpoklad, 
že bude dokončena do poloviny roku 2023. Závěrem informoval o 100 letém výročí svazu a 
zhotovení u této příležitosti medailí a odznaků. 
  
2/ Zhodnocení CV Hluk 2023  
Prezident velice kladně zhodnotil CV Hluk 2023, poděkoval organizačnímu výboru a jmenovitě 
vyzdvihl perfektní práci RSDr. Uherka Zdeňka. Předseda výstavního výboru RSDr. Uherek 
Zdeněk rovněž velice kladně zhodnotil výstavu. Podal rovněž námět na konání CV spolu se 
Slovenskem. Další námět Olympiáda v ČR? Měl připomínky k posuzovatelské činnosti. 
Prezident požádal o shromáždění všech připomínek k posuzování a poslání na jeho adresu. 
V nadcházejícím školení chce tyto připomínky rozebrat a pomoci v jejich řešení. Hlavně však 
požaduje, aby se posuzovatelé dokonale seznámili s tablety. 
 
3/ Příprava reprezentace na Evropskou výstavu Brašov 2023   
Kolekce je připravena a přepravu zajistí Uherek Miroslav a Hrbáč Daniel. Uherek Miroslav 
konstatoval, že zajistil auto a domluvil se, že pojedou spolu se slovenskými kolegy, čímž dojde 
k úspoře nákladů. Seznámil podrobně přítomné se svozem holubů v kolekci.  
 
4/ Kontrola návrhů změn svazových dokumentů  



Prezident konstatoval, že všechny změny byly již prokonzultovány v minulém prezídiu a jsou 
součástí minulého zápisu. Doplněn byl pouze podnět k úpravě ZŘ v § 13, rozměry přepravních 
boxů. Návrhy budou předneseny na konferenci.  
 
5/ Příprava volební svazové konference  
Prezident uvedl, že příprava je v plném proudu. Konference se bude konat v sobotu 25.02.2023  

v Restauraci Tři Věžičky, Střítež u Jihlavy. K ocenění budou pozváni účastníci Olympiády.  
 
6/ Různé 

- zatím nejsou dodány některé Evidence počtů členů OS. Je třeba dodržovat stanovené 
termíny a to 05.01.2023. 

- všechny OS rovněž nedodržely kontrolu startovacích míst. Prosím o urychlené splnění.   
- za časopis redakce prosí o větší počet článků, a to hlavně z Čech. 
- Udělení titulu čestný člen svazu - Ing. Randjak Roman a Novotný Václav 
- mistrovství světe – poplatek hradí chovatel a dopravu svaz, podmínky budou 

zveřejněny 
- datové schránky jsou v běhu a je třeba aktualizovat rejstřík spolků a potom 

aktualizovat i přístup k datovým schránkám. 
 
 
 
 
Zapsal:    Ing. Hlaváček Jiří  
Schválil:  Ing. Novotný Jaroslav  
                 prezident ČMS CHPH  
 


