Zápis
č. 2/2021
z mimořádné schůze Prezídia ČMS CHPH konané dne 13.04.2021 ve formě videokonference.
Příhlášeni: Ing. Novotný Jaroslav, Lundák Pavel, RSDr. Uherek Zdeněk, MVDr. Polášek Martin,
Ing. Randjak Roman, lng. Jakubec Jan, Hrudka Václav, Uherek Miroslav, Bortlová Dagmar, JUDr.
Opatrný Pavel, Husák Petr, Svoboda Oldřich, Zeman František a Ing. Hlaváček Jiří
Program:
1/ Projednání účasti na kongresu FCI
2/ Rodové kroužky a gumičky na rok 2022
3/ Provedení testů na doping
4/ 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/ Projednání účasti na kongresu FCI
Prezident seznámil všechny přítomné s programem kongresu FCI. Jednání je naplánováno na
30.07.až do 01.08. 2021 v Rumunsku ve městě Oradea. Prezident potvrdil účast dvou delegátů a
objednal dvoulůžkový pokoj. Účast je nutná, protože se tam bude řešit sídlo FCI, dvě Olympiády a
řada dalších otázek. Na návrh RSDr. Uhereka Zdeněka prezídium rozhodlo, že delegáty budou
prezident a další by mohl být některý z mladých členů jednotlivých komisí např. Ing. Krejzek
Rostislav. Po krátké diskuzi byli schváleni Ing. Novotný Jaroslav a MVDr. Polášek Martin, náhradník
Ing. Krejzek Rostislav.
2/ Rodové kroužky a gumičky na rok 2022
Prezident seznámil přítomné s možností objednávky rodových kroužků u jiné firmy. Jedná se o
Čínskou firmu, u které je Slovenský svaz již několik let a jsou spokojeni. Tato firma Geshifeng Factory
in Dongguan City of China, Ltd. zajišťuje jak kroužky /včetně průkazek/ tak i gumičky. Cena je
příznivější než u stávajícího dodavatele.
3/ Provedení testů na doping
3.1. V letošním roce budou provedeny 2 kontroly v Čechách a 2 kontroly na Moravě. MVDr. Polášek
Martin zajistí technické vybavení a dohodne, který den budou kontroly provedeny. Odběry budou v
jeden den pro dobrou manipulaci se vzorky a sinchronizaci odeslání do laboratoře.
3.2. MVDr. Polášek se ještě vyjádřil k ptačí chřipce a sdělil, že spolu s prezidentem podali žádost na
Statní veterinární správu o možností pořádání závodů poštovních holubů. Dle neoficiálního sdělení
je vše na dobré cestě s předpokladem možnosti zahájení závodů od 01.05.2021. Prezident zakazuje
před oficiálním termínem pořádat nácviky a závody poštovních holubů.

4/ Různé
4.1. Prezident informoval, že v současné době jedná se Slovenským svazem o společné přepravě
holoubat pro MS v Srbsku a pro ME v Portugalsku. Svoz pro Srbsko bude 10.05.2021
4.2. Uherek Miroslav dotaz na úpravu Závodního plánu 2021. V případě, že OS bude upravovat
Závodní plán poslat změnu před zahájením závodní sezony.
4.3. MVDr. Polášek Martin oznámil, že na webových stránkách v sekci aukce je dořešena otázka
automatického přihazování.

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

