
                                               Z á p i s   
                                               č.  04/2019 

 
z mimořádné schůze Prezidia Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, konané dne  
05.09.2019 v restauraci Hotelu Fabrika v Humpolci. 
 
 
Přítomni:   Filipi Jan, Ing. Randjak Roman, Ing. Jakubec Jan, Bortlová Dagmar, Skrbek Marek, 
Jochman Zdeněk, Hrudka Václav, Špilar Václav, JUDr. Opatrný Pavel, Bastl Josef, Truhlář Aleš, 
Lundák Pavel, Ing. Hlaváček Jiří 
 
Omluveni:  
 
 
Program:  1/ Tisk „Průkazu o vlastnictví holuba“ pro rok 2019  
                   2/ Tisk časopisu „Poštovní holub“ pro rok 2019  
                   3/ Pořádání Středoevropské výstavy v lednu 2020  
                   
 
 
Schůzi zahájil prezident svazu Filipi Jan v 18.00 hod., přivítal přítomné a seznámil je s programem 
mimořádné schůze, která byla svolána viceprezidentem Ing. Randjakem Romanem na základě 
alarmujících zjištění o nefungování prezidenta Jana Filipiho. Prezident požádal o doplnění programu 
o: 
 
                   4/ Informaci z Mistrovství světa holoubat  v Číně 
                   5/ Soutěže FCI  
                   6/ Informace k zasedání FCI v říjnu 2019 
 
Hlasováním bylo doplnění jednacího programu schváleno. Jednohlasně. 
Poté bylo přistoupeno  k projednání jednotlivých bodů. 
 
1/ Tisk „Průkazu o vlastnictví holuba“ pro rok 2019  
K této otázce vystoupil Ing. Randjak Roman s tím, že sice celá záležitost již byla řešena na posledním 
jednání Prezídia, ale chce zdůraznit, že objednávka byla dána bez stanovení limitu (kolik bude cena) a 
jaký bude termín dodávky průkazek. Další chybný postup byl, že byla uzavřena pouze ústní smlouva a 
nespecifikovaná cena byla prezidentem v emailu potvrzena. Následně byla zaslána záloha a po 
obdržení faktury, kterou svaz byl nucen zaplatit. Platba byla ze strany Svazu uhrazena v termínu, ale 
pan Javůrek dodané průkazky tiskárně nezaplatil, a naopak Svaz pomluvil, že úhradu od Svazu 
nedostal. Vzhledem k tomu, že se jedná o člena Svazu bylo přistoupeno k tomu, že byl požádán MS 
Vansdorf (kde je pan Javůrek členem) o zahájení disciplinárního řízení. Postup prezidenta svazu byl 
v rozporu s § 11 bod 7 Stanov svazu. 
                                                                                       
2/ Tisk časopisu „Poštovní holub“ pro rok 2019  
Ing. Randjak Roman zrekapituloval průběh nevydávání časopisu, kdy mu bylo Prezidentem několikrát 
řečeno, že podklady poslal do tisku, ale následným ověřením bylo zjištěno, že prezident uváděl členy 
prezídia v omyl, podklady k tisku zaslány nebyly. Filipi Jan řekl, že podklady poslal, ale nikdo je nemá. 
Následně Filipi Jan řekl, že když začala současná situace kolem jeho osoby, tak nic posílat nebude. 
Po krátké diskuzi bylo dohodnuto, že Filipi Jan předá všechny podklady pro časopis na adresu Ing. 
Novotného Jaroslava a to do 9.9.2019. Filipi Jan odstupuje z vedení Redakční rady a Prezidium 
kooptuje Ing. Novotného Jaroslava do Redakční rady. Následně žádá, aby zpracoval časopis č.1/2019 
popřípadě č.2/2019. Jednohlasně odsouhlaseno. 
Vzhledem k této situaci Ing. Jakubec Jan navrhl, aby předplatné časopisu na rok 2019 bylo vráceno 
oblastním spolkům a čísla 1 resp. 2/2019 byla zaslána bezplatně. Jednohlasně odsouhlaseno. 
  
3/ Pořádání Středoevropské výstavy v lednu 2020  
Filipi Jan po jednání o pořádání Středoevropské výstavy v Ostravě na Černé Louce obdržel nabídku 
od provozovatele areálu. Protože však v požadovaném termínu nepotvrdil tuto nabídku provozovatel 



nabídku zrušil a areál pronajal. Tuto informaci měl Filipi Jan od 28.05.2019. Členům prezidia na 
jednání 22.7.2019 tuto informaci zatajil a doufal, že situaci sám vyřeší. Dle jeho slov „ … chtěl jsem to 
řešit až po závodní sezoně“.  Po krátké diskuzi a tíhou důkazů se Filipi Jan rozhodl odstoupit z 
funkce Prezidenta a pověřil dočasným vedením Ing. Randjaka Romana. Písemné odstoupení dle 
jeho slov zašle 06.09.2019. 
Řízením Prezidia se ujal Ing. Randjak Roman. Navrhl konání mimořádné konference. Následně 
Prezidium pověřilo Ing. Romana Randjáka, vicepresidenta ČMS CHPH, vedením mimořádné 
konference. Tajemník zajistí sál v Hotelu Tři věžičky. Dále je třeba odsouhlasit nové místo pro konání 
Středoevropské výstavy a to z Ostravy do Brna (24. - 25.01.2019) a pověřit Ing. Novotného Jaroslava 
vedoucím výstavního výboru, který si zajistí všechny další členy. Dále je potřeba udělat jednu 
samostatnou www stránku výstava. Přístupové práva na www stránky. Posuzovatele bude schvalovat 
Prezidium. Dále Logo výstavy bylo odsouhlaseno č.1. 
Všechny navrhované úkony ke Středoevropské výstavě byly schváleny jednohlasně. 
Závěrem vystoupil pan Hrudka Václav s tím, aby bylo navrhnuto Konferenci zahájení disciplinární 
řízení s Filipi Janem a to dle § 2 bod 1 písm d . Hlasování pro 9 proti 0 a 2 se zdrželi.    
                                                                                        
4/ Informaci z Mistrovství světa holoubat  v Číně 
Podána  informace, že z 35 holubů poslaných do Číny je jich v současné době 20. Patnáct holoubat 
nepřežilo transpost resp. karanténu. Jinak je ve stanici celkový stav cca 6 500 holoubat.  
 
5/ Soutěže FCI  
Na základě požadavku svazového výpočtáře bylo odsouhlaseno, že v soutěžích platí změny 
odsouhlasené FCI a to, že oficiální výpočty jsou možné od počtu 150 holubů a dále, že byla vyhlášena 
nová soutěž NEJLEPŠÍ HOLUB SVĚTA. Jedná se o jednoroční soutěž s polovičními podmínkami. 
Tyto změny musí schválit mimořádná konference jako doplnění celostátních soutěží 2019. Oficiální 
písemnou Informaci o platnosti nových podmínek olympijských soutěží obdržel Jan Filipi 22.3.2019 
Prezidium o změně neinformoval. 
Odsouhlaseno jednohlasně. Změny budou navrženy k odsouhlasení Konferenci.  
 
6/ Informace k zasedání FCI v říjnu 2019 
Vzhledem k tomu, že pravidelné podzimní zasedání FCI se bude konat na začátku října 2019 a 
Prezident složil funkci bude třeba na mimořádné konferenci rozhodnout o dalším postupu. 
 
 
 
 
 
Schůze byla ukončena v 21.30 hod. 
 
V Brně dne 08.09.2019  
 
 
Zapsal:    Ing. Hlaváček Jiří 
                Tajemník 
 
Schválil:  Ing. Randjak Roman 
                Viceprezident  


