Zápis
č. 04/2018
ze schůze Prezídia Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, konané dne
11. září 2018 v hotelu U Jiřího v Humpolci.
Přítomni: Filipi Jan, Ing. Randjak Roman, Ing. Jakubec Jan, Hrudka Václav, Bastl Josef,
Bortlová Dagmar, Skrbek Martin, JUDr. Opatrný Pavel, Špilar Václav, Truhlář Aleš, Uherek
Miroslav, Lundák Pavel, Ing. Hlaváček Jiří
Program:
1/ Kontrola úkolů z minulé schůze Prezídia
2/ Zprávy pracovních komisí Prezídia
a/ výcviková komise
b/ standardní komise
c/ komise pro mládež
d/ veterinární a dopingová komise
e/ komise pro výpočetní program svazu
f/ komunikační a informační komise
g/ redakční rada IZ Poštovní holub
3/ Konference FCI 2018
4/ ME holoubat 2018
5/ Výsledky celostátních soutěží, národní závod
6/ Kontrola výsledků Inter mistrovství 2018
7/ Celostátní výstava 2019
8/ Olympiáda 2019
9/ Středoevropská výstava 2020
10/ Organizační záležitosti (aukce, IZ), došlá pošta a další
Schůzi zahájil v 18.30 hod. Prezident svazu Filipi Jan, přivítal přítomné, kvitoval, že jsme
v plném počtu a seznámil je s navrženým programem, který byl bez požadavku
na doplnění schválen.
1/ Kontrola úkolů z minulé schůze Prezídia
Prezident Filipi Jan při kontrole úkolů z poslední schůze Prezídia konstatoval, že všechny
úkoly stanovené zápisem č.3/2018 byly splněny až na otevření diskuzního fóra
z předešlého zápisu č.2/2018, které bude zahájeno v sobotu 15. září 2018 v 15.00 hod.
2/ Zprávy pracovních komisí Prezídia
2a) Výcviková komise. Vedoucí komise Skrbek Marek konstatoval, že v období
od poslední schůze neproběhlo žádné jednání, ale zítra tj. 12. září 2018 je svolána schůze
komise, která bude řešit návrh na změny v celostátních soutěžích.
2b) Standardní komise. JUDr. Opatrný Pavel informoval o přípravě školení posuzovatelů.
Průběh školení a závěry budou podrobně rozebrány v zápisu ze školení. Bylo
konstatováno, že je snaha vybrat mladé a perspektivní posuzovatele.
2c) Komise pro mládež. Filipi Jan uvedl, že proběhlo vyhodnocení soutěže pro mládež.
Odpověď přišla pouze jedna a to správná. Je třeba se do budoucna zamyslet nad tím,
jak soutěž zatraktivnit. V současné době se připravuje vypouštění holubů na Světovém dni
zvířat v Praze – v parku Pankrác. Předpokládaný start ve 12.00 hod. a to u příležitosti
slavnostního otevření akce. Pro různé propagace a další akce byla vyrobena plachta 2x2m
s logem svazu. Bylo jednohlasně odhlasováno, že náklady budou hrazeny z pokladny
svazu.

2d) Veterinární a dopingová komise. Truhlář Aleš informoval o provedených odběrech
vzorků při dopingových kontrolách. Při této příležitosti je třeba zdůraznit, že bylo vše
provedeno velice pečlivě, což bylo příznivě oceněno i laboratoří. MVDr. Martin Polášek
odvedl velmi dobrou práci a patří mu velké poděkování. Na výsledky kontrol stále čekáme.
2e) Komise pro výpočetní program svazu. Truhlář Aleš podal informaci, že výpočetní
program svazu funguje, dle jeho poznatků, dobře.
2f) Komunikační a informační komise. Byl projednán a schválen systém přihlášení
do diskuzního fóra svazu. Filipi Jan informoval o termínu spuštění diskuzního fóra
na svazových stránkách, který byl stanoven na 15. září 2018 od 15.00 hod.
2g) Redakční rada IZ Poštovní holub. Filipi Jan konstatoval, že redakční radu opustil
Ing.Novotný Jaroslav a nově byl kooptován Jurásek Martin z OS Uherské Hradiště.
V současné době se připravuje IZ č.3, kde budou reportáže vítězů NZ a IZ č.4 bude
koncipován souhrnými národními výsledky, jak bývá zvykem.
3/ Konference FCI 2018
Prezident Filipi Jan konstatoval, že ve dnech 2. - 5. srpna 2018 proběhlo setkání svazů V4
v Maďarsku společně s hosty z členských zemí FCI, kterého se za náš svaz zúčastnil
prezident Filipi Jan, který ve dvou přednáškách prezentoval práci našeho svazu ve všech
oblastech. V diskuzi vystoupil Uherek Miroslav a konstatoval, že nikdo o tomto setkání
nevěděl a informace o tomto setkání nebyla ani předána členům prezídia, což je dle jeho
názoru špatné. Příště budou členi Prezídia o všech akcích FCI informováni včas.
4/ ME holoubat 2018
Prezident Filipi Jan podal informaci o průběhu Mistrovství Evropy holoubat 2018
v portugalské TS Mira. Klasické Portugalsko, tvrdé podmínky, teplé počasí. 11. místo
v konkurenci mladých chovatelů získal Josef Vozábal.
5/ Výsledky celostátních soutěží, národní závod
5/1 Filipi Jan konstatoval, že dnes se ještě celostátní výsledky schvalovat nemohou,
protože termín na podání oprav je až do 10. října 2018. Po tomto termínu se již nebudou
žádné opravy výsledků přijímat. Dále bylo apelováno, aby všichni výpočtáři provedli
kontrolu nastavení všech soutěží. Ke schválení celostátních výsledků dojde na další
schůzi Prezídia.
5/2 K otázce národního závodu Knokke bylo konstatováno, že byla nedomyšlena otázka
startérů a to v sudém počtu dvou, což bylo chybou. Startéři se nedohodli a tak byl start
proveden na rozhodnutí prezidenta. Po delší diskuzi moravská strana informovala, že další
ročník je v nedohlednu. Průběh letošního národního závodu byl standardní, uspěli
i chovatelé na delších vzdálenostech.
6/ Kontrola výsledků Inter mistrovství 2018
Prezident Filipi Jan informoval, že kontrola výsledků Inter mistrovství 2018 proběhne
v Brně ve svazové kanceláři. Kontrola bude uskutečněna v pátek a sobotu,
tj. 9. - 10. listopadu 2018. V pátek kontrola, večer slavnostní večeře. Odjezd hostů
z účastnících se svazů IM v sobotu. Kontrolu za ČMS CHPH budou provádět Filipi Jan,
Skrbek Marek a Truhlář Aleš.
7/ Celostátní výstava 2019
Celostátní výstava se bude konat 11. - 12. ledna 2019 v Lysé nad Labem. Výstavní výbor
se brzy sejde k přípravě prácí pro zdárné zajištění výstavy.
8/ Olympiáda 2019
8/1 Byla schválena oficiální delegace na Olympiádu v polské Poznani 25. - 27. ledna 2019
a to Filipi Jan a Ing. Randjak Roman. Hlasováno 10 pro 1 se zdržel. Schváleno.

8/2 Je třeba rovněž nahlásit rozhodčí pro Olympiádu. Vzhledem k tomu, že máme zatím
pouze dva posuzovatele s mezinárodní licencí není co řešit. Na dotaz zda Uherek Miroslav
bude chtít posuzovat Olympiádu. Uherek Miroslav řekl, že v případě schválení bude
posuzovat. Bude zaslána přihláška.
9/ Středoevropská výstava 2020
Výstava se bude konat v Ostravě na výstavišti Černá louka ve dnech 31.1. - 1.2. 2020.
Jedná se o jeden 2 patrový pavilon. V současné době se dolaďují podrobnosti ubytování
a společenských akcí. Po podrobné rozpravě bylo jednohlasně odhlasováno, že výstava
bude uskutečněna v Ostravě na výstavišti Černá louka.
10/ Organizační záležitosti (aukce, IZ), došlá pošta a další
10/1 V oblast aukcí bylo konstatováno, že správce MVDr. Polášek Martin (na svoji žádost)
ukončil činnost a bylo nutno zvolit nového správce. Byl vybrán Bastl Josef. Bylo kvitováno,
že MVDr. Polášek Martin byl nápomocen při předávání. Prezident poděkoval za vynikající
správcovskou činnost, která přinesla svazu nemalé finanční prostředky. Hlasováním byl
jako nový správce zvolen Bastl Josef. 9 pro, 2 se zdrželi. Schváleno.
10/2 Prezident informoval o novém typu rotaviru, který se objevil v Austrálii. Je velice
agresivní. FCI zakázala dovoz a účast holubů v TS z Austrálie. TS na území ČR byly
informovány.
10/3 Bude kongres FCI a je třeba navrhnout zástupce do řídícího výboru. Navržen
prezident Filipi Jan. Hlasováno. Jednohlasně schválen.
10/4 Bortlová Dagmar navrhla, aby schůze prezidia byly jednou v Brně a jednou
v Humpolci. Protinávrh jednou v Brně jednou v Praze. Filipi Jan konstatoval, že se
scházíme cca 3x do roka a jednou do roka se tedy sejdeme v Brně.
10/5 Logo pro Středoevropskou výstavu 2020. Bude osloveno několik grafiků a bude
vybráno.
10/6 Špilar Václav navrhuje následující změny:
- u aukcí vyřešit podmínku členství v FCI, která díky GDPR nelze zkontrolovat. Dohodnuto,
že člen ČSCH PH zaplatí za jednoho holuba 50 Kč a nečlen 100 Kč. Jednohlasně
schváleno.
- limit km v soutěži IZ Poštovní holub, který není pro celou závodní sezonu, návrh nové
soutěž pro členy redakční rady připraví výcviková komise.
- revize pravidel přidělování svazových rodových kroužků (0400)
10/7 Uherek Miroslav předal rezignaci na funkci člena Prezídia a to s okamžitou plaností.
Filipi Jan poděkoval za odvedenou práci v Prezídiu a zároveň vyzval předsedu
Moravskoslezského svazu o doplnění Prezídia.
10/8 Pan Ing. Matuška Stanislav zaslal nabídku na uspořádání mezinárodního testování
holoubat u příležitosti Středoevropské výstavy 2020. Po zjištění všech podmínek bude
rozhodnuto. Zajistí prezident Filipi Jan.
10/9 Bastl Josef vypracoval návrh Propozic na CM ČR pro rok 2019. Zpracování návrhu
bylo schváleno na Prezídiu viz zápis č. 2 ze dne 13. března 2018 bod 2. Uherek Miroslav
požádal, aby s návrhem byla seznámeni chovatelé všech OS, aby při schvalování
na konferenci mohli předsedové kvalifikovaně hlasovat.
Schůze byla ukončena v Humpolci po 22.00 hod.
Zapsal: Ing. Hlaváček Jiří
tajemník
Schválil: Filipi Jan
prezident

