
Z á p i s 
č.  02/2015 

 
ze schůze prezídia Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, konané dne 19. 
02. 2015 v Hotelu Černý kůň v Humpolci. 
 
 
Přítomni:  
 Ing. Novotný Jaroslav, Ing. Blažek Václav, RSDr. Uherek Zdeněk, Ing. Jakubec Jan, Hrudka 
Václav, Lundák Pavel, Filipi Jan, MVDr. Polášek Martin, Ing. Švec Václav, Skrbek Marek, 
Truhlář Aleš, Svoboda Oldřich, JUDr. Opatrný Pavel, Ing. Hlaváček Jiří 
 
Program:  1/ Projednání doplnění stanov Svazu a Závodního řádu  
                   2/ Návrh Celostátního mistrovství 2015 
                   3/ Možnosti výpočetního programu 
                   4/ Zhodnocení CV v Lysé nad Labem 
                   5/ Projednání nových www stránek 
                   6/ Stížnost OS Brno 
                   7/ Provádění dopingových kontrol pro rok 2015 
                   5/ Různé  
 
Schůzi zahájil v 17.00 hod. prezident svazu Ing. Novotný Jaroslav, přivítal přítomné a 
seznámil je s navrženým programem, který byl bez požadavku na doplnění schválen.  
 
1/ Projednání doplnění stanov Svazu a Závodního řádu  
1/1 Prezident Ing. Novotný Jaroslav seznámil členy prezídia s postupem prací na promítnutí 
nového Občanského zákoníku do svazových dokumentů. Dlouhá diskuse byla k registraci 
Základních organizací resp. spolků k registraci. Závěrem prezídium navrhuje registraci. 
1/2 Ing. Blažek navrhl, aby do Stanov bylo zakotveno zrušení Oblastních sdružení v případě 
malého počtu chovatelů. Po diskusi a následném hlasování bylo zamítnuto, aby ve 
Stanovách bylo zakotveno zrušení Oblastního sdružení.  
1/3 V oblasti změn Stanov a Závodního řádu Ing. Švec Václav přednesl změny schválené na 
zemský konferencích a to změnu členství během závodní sezóny, pravomoc prezídia 
schvalovat název Oblastního sdružení, vydávání výsledků z jednoho závodu v rámci 
kooperace dvou Oblastních sdružení.   
1/4 Dalším velice dlouho diskutovaným bodem bylo, zda zachovat ve Stanovách kluby či je 
vypustit. Prezídium navrhne konferenci, aby kluby do nových Stanov již nebyly dávány. 
 
2/ Návrh Celostátního mistrovství 2015 
Po dlouhé diskusi bude navrhnuto svazové konferenci ponechat propozice celostátních 
soutěží v nezměněné podobě. Pouze je zde návrh na zpřesnění, že maximální počet závodů 
na víkend je 2.  
 
3/ Možnosti výpočetního programu 
K výběru výpočetního programu podrobně informoval Truhlář Aleš. Seznámil přítomné s tím, 
že přicházelo v úvahu několik variant, ale po vyhodnocení byl zvolen současný program, 
který bude Svazu převeden do vlastnictví. V současné době je již připravena smlouva 
k podpisu. 
 
4/ Zhodnocení CV v Lysé nad Labem 
4/1 Ing. Blažek Václav podrobně rozebral podmínky přípravy výstavy a její průběh. Po 
vyhodnocení předchozích výstav bylo ustoupeno od pořádání dražby, tomboly i 
společenského večírku. Přesto bylo konstatováno, že i při nízké návštěvnosti výstava 
dopadla dobře a to i po stránce finanční. 



4/2 Po krátké diskusi bylo konstatováno, že je třeba se zamyslet na zpestření výstavy a 
navrhnout změny.  
 
5/ Projednání nových www stránek 
S průběhem prací na nových www stránkách seznámil přítomné Filipi Jan. Názorně předvedl 
vzhled stránek a možnosti jejich využití. Po diskusi bylo doporučeno několik drobných úprav, 
které byly akceptovány a budou zapracovány do vzhledu www stránek. Na stránkách budou 
všechny evidence chovatelů a kontakty na ně. Bude zde sekce veřejná a sekce, do které se 
chovatelů budou přihlašovat.     
 
6/ Stížnost OS Brno 
Znovu byla projednána stížnost OS Brna na vyřazení v rámci soutěže OS na Celostátní 
výstavě. Po krátké diskusi prezidium uložilo Ing. Blažkovi vypracovat návrh odpovědi 
prezídia. Návrh zaslat Ing. Novotnému do 13. 3. 2015 
 
7/ Provádění dopingových kontrol pro rok 2015 
Prezidium zhodnotilo provádění dopingových kontrol za rok 2014 a vzhledem k náročnosti 
finančních prostředků stanovilo, že dopingové kontroly budou nadále probíhat dle 
dohodnutých pravidel.  
 
5/ Různé 
5/1 JUDr. Opatrný Pavel navrhuje, aby pro podporu standardních holubů byla stanovena 
zásada, že OS musí mít v soutěžící kolekci minimálně jednoho standardního holuba a jednu 
standardní holubici. 
5/2 Pro rok 2016 stanovena cena kroužku 4,50 Kč a gumičky 1,70 Kč. Cena Informačního 
zpravodaje 160 Kč. 
5/3 Projednán dotaz ZO Tábor k možnosti přispět na oslavu 90. let od založení Základní 
organizace a to finančně či věcně. Po krátké diskusi bylo stanoveno, že Svaz nemá možnost 
přispívat na jubilea 300 základních organizací.   
 
V Humpolci 
 
 
 
 
Zapsal:    Ing. Hlaváček Jiří 
                tajemník 
 
Schválil: Ing. Novotný Jaroslav 
               prezident  


