Českomoravský svaz chovatelů
poštovních holubů
ŘV ČS CHPH
Zápis
z jednání ŘV ČS CHPH konaného 30. 9. 2020 ve Slivenci
Přítomni: P. Lundák, P. Opatrný, P. Husák, V. Hrudka, J. Jakubec
za RK ČS CHPH: O. Svoboda
Omluveni: I. Voneš, P. Echtner
1) Byla projednána aktuální situace proběhlé závodní sezóny. Petr Husák konstatoval, že s
ohledem na celkovou epidemickou situaci proběhla sezóna v rámci daných možností vcelku
úspěšně, bez zásadních problémů. Zápisy z kontrol stále ještě přicházejí, v některých
výsledkových listinách není uváděno počasí v místě startu a v místě doletu. Členové ŘV se
pozastavili nad nízkým počtem závodů některých OS. OS Sever neuskutečnil žádný vlastní
závod, chovatelé hostovali v jiných OS – tuto situaci bude nutné řešit zvláště proto, aby
chovatelé tohoto OS nebyli poškozeni nemožností zúčastnit se nadoblastních soutěží.
Po zhodnocení průběhu a výsledků letošních zemských závodů bylo rozhodnuto vyhlásit pro
rok 2021 dva zemské závody a to Knokke a Oravita. Propozice zemských závodů připraví do
konání podzimní konference Petr Husák.
2) Byl projednán a schválen program podzimní zemské konference. Konference se uskuteční
v sobotu 5. 12. 2020 v 10 hodin ve Slivenci. Tajemník ŘV zajistí rozeslání pozvánek všem
delegátům. Pokud by nebylo možné s ohledem na opatření vlády ČR, v souvislostí s epidemií
Covid 19 uskutečnit, proběhla by konference korespondenčním způsobem, elektronickou
formou do 15. 12. 2020.
3) OS Východočeská požádala o poskytnutí překlenovací bezúročné půjčky 300.000 Kč na
dobu 3 měsíců z prostředků ČS na zakoupení pozemku pod klubovnou MS Jičín. V souladu s
pravidly pro poskytování bezúročných půjček bylo poskytnutí této půjčky schváleno.
Smlouvu o poskytnutí půjčky zpracuje tajemník ŘV a připraví ji k podpisu oběma stranami.
4) Byly projednány a schváleny propozice zemské výstavy 2020. Výstava se uskuteční v
sobotu 28. 11. 2020 v Oseku u Rokycan. Pokud by nebylo možné s ohledem na opatření
vlády ČR, v souvislostí s epidemií Covid 19 výstavu uskutečnit, byla by bez náhrady zrušena.
O případném zrušení výstavy bude rozhodnuto nejpozději do 30. 10. 2020 a všichni
předsedové OS v rámci Českého spolku by o tomto rozhodnutí byli informováni tajemníkem
ŘV.
5) JUDr. Pavel Opatrný seznámil přítomné s činností sboru posuzovatelů se zřetelem na
činnost pásem v rámci ČS. Informoval o konstrukci a schématech přípravy nových
posuzovatelů, dále podal informaci o postupu prací na přípravě vydání publikace o historii
poštovního holubářství. V rámci projednávané tématiky bylo rozhodnuto o doporučení
zemské konferenci vyčlenit z prostředků ČS 20.000 Kč na činnost české části sboru
posuzovatelů a na vzdělávání posuzovatelů včetně přípravy adeptů na zkoušky.

6) V rámci kontroly plnění úkolů z minulých jednání bylo konstatováno, že úkoly pro OS
Český západ a OS Pardubice jsou splněny. Pro zvolení předsedy RK OS Pardubice byl z
organizačních důvodů termín prodloužen do 15. 10. 2020. Omluvený Pavel Echtner podal
telefonicky informaci, že na úkolu zefektivnění možností hlášení zalétlých holubů intenzivně
pracuje a výsledek bude předložen k projednání na příštím jednání ŘV popřípadě na
konferenci.
7) Byla projednána a schválena komunikace s Janem Stehlíkem ohledně možnosti jeho
zapojení do odběru dopingových vzorků v rámci ČS. Finální jednání bude vedeno v jarních
měsících roku 2021.
8) V souladu se zápisem z jarní zemské konference podal Petr Husák informaci o výsledcích
jednání na zajištění aukce ve prospěch vyššího ocenění soutěží ČS. Je zajištěn dostatečný
počet holubů do aukce, Petr Husák v průběhu měsíce října provede registraci na aukčním
portálu ČMS CHPH.
9) JUDr. Pavel Opatrný přednesl návrh aby v rámci celostátních výstav byli pravidelně
vystavováni a oceňováni standardní holubi bez výkonu. Tento návrh nezískal u členů ŘV
podporu.

Zapsal: Jan Jakubec
Schválil: Pavel Lundák

