
Zápis č. 2/2O18 
ze schůze Prezídia ČMS CHPH konané dne 13. 03. 2018 v Hotelu Jirmásek v Humpolci.  

 

Přítomni: Filipi Jan, lng. Randjak Roman, lng. Jakubec Jan, Hrudka Václav, Bastl Joset, Bortlová Dagmar, 
JUDr. Opatrný Pavel, Špilar Václav, Uherek Miroslav, lng. Hlaváček Jiří 

 
Omluveni: Skrbek Marek, Truhlář Aleš, Lundák Pavel 

 

Program: 
1/ Kontrola úkolů z minulé schůze Prezídia 

2/ Zprávy pracovních komisí Prezídia 
3/ Zhodnocení Celostátní výstavy Hluk 

4/ Zhodnocení Středoevropské výstavy v Trenčíně 

5/ Svazová konference - zhodnocení, úkoly pro Prezídium 
6/ Zasedání FCl 

7/ Mistrovství světa holoubat na Taiwanu 
8/ Organizační záležitosti, došlá pošta a další 

9/ Středoevropská výstava 2020 
 

Jednání Prezídia zahájil a řídil prezident svazu Filipi Jan, který přivítal přítomné a vzhledem k tomu, 

že nebyl podán žádný návrh na doplnění programu bylo přistoupeno k programu schůze.  
 

1/ Kontrola úkolů z minulé schůze Prezídia 
1/1  Pří kontrole úkolů konstatoval prezident svazu Filipi Jan, že přetrvává úkol pro výcvikovou komisi 

a to kontrola všech startovacích míst s cílem ověřit jejich platnost. Termín do 31. 3. 2018.  

1/2  Stále není zajištěna laboratoř kam posílat vzorky odebrané při dopingové kontrole, dojednává se 
laboratoř v holandském Utrechtu a to společně s okolními státy. 

1/3  Úpravy svazových dokumentů byly probrány na zemských konferencích. V Čechách prošly dvě 
a na Moravě žádné. Hlavní téma byla otázka hostování. Celá záležitost byla probrána na celostátní 

konferenci.  

1/4  Odpověď na odvolání paní Suchánkové zaslal Moravskoslezský zemský spolek. Splněno, dopis 
odeslán. 

1/5  Evidence členů svazu byla dokončena a na základě této evidence bude přistoupeno k zadání 
přístupových hesel a bude na webu otevřeno diskuzní fórum.  

 
2/ Zprávy pracovnich komisí Prezídia 

Prezident svazu Filipi Jan zkritizovat výcvikovou komisi pro její nečinnost. Dále navrhl, aby se do další 

závodní sezóny připravily Propozice výkonnostních soutěží a NZ. Po diskuzi bylo stanoveno, 
že u označených závodů v CM budou stanovena družstva. Návrh zpracuje Bastl Josef. 

 
3/ Zhodnocení Celostátní výstavy Hluk 

Prezídium kladně hodnotilo Celostátní výstavu v Hluku. Zastavilo se nad nezájmem přebírání ocenění 

úspěšnými chovateli.  JUDr. Opatrný Pavel požaduje, aby posuzovatelé měli možnost ubytování na CV již 
od čtvrtka.  

Jako posuzovatelé na Olympiádu v Poznani budou navrženi bři. Uherkové. Odsouhlaseno jednohlasně. 
 

4/ Zhodnocení Středoevropské výstavy v Trenčíně 
Prezident Filipi Jan a Dagmar Bortlová, kteří byli oficiálními delegáty kritizovali chování některých dalších 

delegátů, kteří nevhodně reprezentovali náš svaz a tedy pro příště nebudou v oficiální delegaci. Výstava 

byla hodnocena velmi kladně a další výstava bude v ČR a to v roce 2020.   
 

 



5/ Svazová konference – zhodnoceni, úkoly pro Prezídium 

Svazová konference se uskutečnila 17. února 2018 v tradičním sále v hotelu Tři věžičky ve Střítěži 

u Jihlavy. Prezident konstatoval, že na Svazové konferenci díky administrativní chybě nechal odhlasovat 
změnu v Jednacím řádu, která neproběhla žádnou Zemskou konferencí a proto je neplatná. Jednací řád se 

nemění. Prezídium prošlo úkoly vyplnynulé ze Svazové konference.  
 

6/ Zasedání FCl 

Prezident Filipi Jan přednesl zprávu z jednání FCl. Z nejzajímavějších bodů byl schválen návrh nové 
Olympijské soutěže “I” (jednoroční, 3 závody nad 500km se součtem 1800 km) a za pořadatele dalšího 

Mistrovství světa holoubat pro rok 2019 byl schválen svaz v Kolumbii.  
 

7/ Mistrovství světa holoubat na Taiwanu 
Informace jsou průběžně zveřejňovány na svazových stránkách. Z původních 20 českých holoubat je stále 

ve hře 10 holoubat. Finále MS je plánované na 27. března 2018.  

 
8/ Organizaění záležitosti, došlá pošta a další 

8/1  Na veletrhu For Pets v Praze jsme dostali prostor na prezentaci. Zajistí Filipi Jan a Ing. Kasal Václav.  
8/2  Výstava o životním prostředí Čáslav. Jedná se především o výstavu pro žáky a studenty. Prezentaci 

poštovních holubů zajistí Filipi Jan a Heglas Milan. 

8/3  Prezident Filipi Jan podal zprávu o jednání se zástupci ČSCHDZ. Vyžádal si podklady k situaci 
ohledně sídla Svazu.  

8/4  Žádost p. Čiháka o schválení EKS Topigeon pro použití v závodech v České republice. Po krátké 
diskuzi byl EKS schválen. Hlasování: pro 7, proti 1. Schváleno. 

8/5  Žádost p. Bojka o výklad ZŘ. Po krátké diskuzi se zformulovala odpověď, kterou zašle prezident. 
8/6  Na dopis p. Truhláře odpoví prezident ve smyslu odpovědi na Svazové konferenci. 

8/7  Důkladně byla prodiskutována žádost p. Sedláka a Výboru OS CHPH Pardubice o výklad Stanov. 

Odpověd' zašle prezident. 
8/8  Dostali jsme nabídku výpočetního programu MyPigeons. Prezident podrobně rozebral možnosti 

použití. Obdrželi jsme i další nabídku od p. Čiháka. Dále bude projednáváno na další schůzi.  
8/9  Nová razítka - lng. Jakubec Jan zajistí nabídku.  

8/10 lnformace k CV. Bude 11. - 12. ledna 2019 v Lysé nad Labem. Návrh nevystavovat standard 

bez výkonu a z ekonomických důvodů nepořádat stánek VIP a večírek. 
8/11 Knížka od MVDr. Struhára. Návrh na zakoupení 10 ks (I. a II. díl) pro další využití. Jednohlasně 

odsouhlaseno.  
8/12 Byla schválena nová startovací místa - Moravské Budějovice, Záhoří a Kluky u Písku. Schváleno 

jednohlasně.  

 
9/ Středoevropská výstava 2O2O 

Prezident zjistí možnost pořádání výstavy v Brně či Ostravě a potom bude svolána schůzka a složen 
výstavní výbor.  

 
 

Humpolec 13. března 2018 

Zapsal: Ing. Hlaváček Jiří 

 

Filipi Jan 

Prezident ČMS CHPH 


