
Z á p i s 
č.  01/2015 

 
ze schůze prezídia Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, konané dne  27.01.2015 v Hotelu Tři věžičky u Jihlavy. 

 

Přítomni:   Ing. Novotný Jaroslav, Ing. Blažek Václav, Ing. Jakubec Jan, Hrudka Václav, Lundák Pavel, Filipi Jan, MVDr. Polášek Martin,                 
                    Ing. Švec Václav, RSDr. Uherek Zdeněk, Skrbek Marek, Truhlář Aleš, Ing. Hlaváček Jiří 

 

Omluveni: Svoboda Oldřich, JUDr. Opatrný Pavel   

 

Program:  1/ Příprava svazové konference 

                   2/ Projednání návrhů na změny svazových dokumentů 
                   3/ Udělení čestného členství Svazu 

                   4/ Různé 

                   5/ Ocenění účastníků Olympiády v Budapešti  
 

Schůzi zahájil prezident svazu Ing. Novotný Jaroslav, přivítal přítomné a seznámil je s navrženým programem, který byl bez požadavku na 

doplnění schválen.  

 

1/ Příprava svazové konference 

1/1 Prezident Ing. Novotný Jaroslav navrhl termín pro konání konference 21.02.2015, který byl bez připomínek schválen. 
1/2 Pro jednání svazové konference si připraví zprávy prezident, pokladník, předseda RK a pokladník návrh rozpočtu na rok 2015. 

1/3 Dále je třeba rozpracovat termínový kalendář na rok 2015 (výstavy, schůze, CV, Evropská výstava 22.-23.01.2016 …). 

1/4 Stanovit termín na objednání kroužků a gumiček.  
 

2/Projednání návrhů na změny svazových dokumentů 

2/1 Na základě platnosti nového Občanského zákoníku bylo nutno přistoupit k úpravám Stanov svazu. Prezident Ing. Novotný Jaroslav 
podrobně seznámil přítomné s promítnutím těchto změn do svazových dokumentů. Dojde i k úpravě názvu jednotlivých složek Svazu a 

hlavně všechny současné Základní organizace budou potřebovat registraci na Rejstříkovém soudě a IČ.  

2/2 Návrh úprav do Stanov byl rozeslán všem členům prezidia k připomínkování. 
2/3 Zemské konference projednají návrhy úprav Stanov a vzhledem k náročnosti úprav, bude svolána Mimořádná konference pouze 

k projednání a schválení Stanov 

 

3/ Udělení čestného členství Svazu  

Navrhovaní pánové na udělení čestného členství Svazu za rok 2014 RSDr. Zdeněk Uherek a Ladislav Unger byli prezídiem schváleni a 

uděleno jim čestné členství. K převzetí budou pozváni na Svazovou konferenci, kde jim bude předán diplom a jednorázová odměna. 
 

4/ Různé  

4/1 Podrobně rozebrány změny ve startovacích místech v ČR. Budou zapracovány do seznamu Startovacích míst pro rok 2015. 

4/2 Prezident Ing. Novotný Jaroslav seznámil přítomné s možnosti účasti našich chovatelů v testovacích stanicích – Mistrovství světa a to 

v Thajsku 25 ks a Rumunsku 60 ks. Vzhledem k náročnosti financování obou akci ze svazových prostředků bylo dojednáno, že náklady na 
případnou účast v Thajsku si budou hradit sami chovatelé. Náklady na MS v Rumunsku bude hradit svaz. Vylosovaní mistři holoubat OS 

dodají po 2 ks na MS v Rumunsku. Přidělená kvóta 30 ks byla vylosována ze všech OS a holoubata dodají následující OS: Uničov, Brno, 

Východočeská, Vysočina, Znojmo, Český Západ, Jižní Morava, Pardubice, Opava, Karlovy Vary, Třinec, Sever, České Budějovice, Horácko 
a Lidice (náhradníci jsou Beskydy a Svitavy). Na MS mladých chovatelů do 25 let v Rumunsku budou ČMS reprezentovat chovatelé 

umístění na 1. až 15. místě Celostátního mistrovství do 25 let. Každý může dodat 2 ks holoubat. 

4/3 Stížnost na vyřazení kolekce OS Brno na CV Lysá nad Labem byla předána předsedovi Českého sdružení CHPH, který zajistí 
vypracování odpovědi. 

4/4 Stížnost pí. Meislové Marie na rozhodnutí výboru OS Vysočina byla předána Moravskoslezskému sdružení CHPH k vypracování 

odpovědi. 
4/5 Moravskoslezskému sdružení CHPH bylo uloženo projednat možnosti začlenění ZO Svitavy, Moravská Třebová a Jevíčka do struktury 

OS v Moravskoslezském sdružení a umožnit těmto členům se sportovní vyžití. 

 

5/ Ocenění účastníků Olympiády v Budapešti 

5/1 Vyvrcholením schůze bylo předání plaket a diplomů účastníkům Olympiády v Budapešti. V družné zábavě se diskutovalo i při závěrečné 

večeři. Všichni přítomní byli nadšeni touto akcí a vřele doporučují v této tradici pokračovat i v nadcházejících letech.  
 

 

 
 

Ve Střítěži u Jihlavy 

 
Zapsal:    Ing. Hlaváček Jiří 

                tajemník 

 
Schválil: Ing. Novotný Jaroslav 

               prezident  


