Českomoravský svaz chovatelů
poštovních holubů z. s.
ŘV ČS CHPH
Zápis
z jednání ŘV ČS CHPH konané 10. 8. 2022 ve Slivenci
Přítomni: P. Lundák, P. Opatrný, P. Husák, V. Hrudka, I. Voneš, P. Echtner, J. Jakubec
O. Svoboda
1) Petr Husák podal informaci průběhu závodní sezóny. V průběhu závodní sezóny požádaly
dvě OS o změnu závodního plánu – vyhověno bylo žádostem OS Praha, naopak vyhověno
nebylo žádosti OS Český západ. Zápisy o provedených kontrolách postupně přicházejí,
výcvikář opětovně žádá jednotlivé OS aby zápisy byly v co nejvyšší míře zasílány
elektronickou formou. V dosavadním průběhu závodní sezóny nedošlo k žádným závažným
problémům, při zemských závodech byli fyzicky zkontrolování vítězní holubi jak z Oostende,
tak z Oravity. Dopingové kontroly se v rámci ČS neprováděly, byly provedeny v působnosti
MSS.
2) V závodní sezóně 2023 se budou konat opět 2 zemské závody na DT a to v termínu 15. 7.
2023 ze startovacích míst Oravita a Knokke-Damme. V propozicích zemských závodů ani
zemských soutěží se nepředpokládají žádné zásadní změny a se zněním propozic budou
seznámeni delegáti podzimní konference ČS a budou postoupeny ke schválení novému ŘV.
3) Byl projednán a schválen program podzimní zemské konference. Konference se uskuteční
ve sobotu 26. 11. 2022 v 10 hodin ve Slivenci. Tajemník ŘV zajistí rozeslání pozvánek všem
delegátům. Na konferenci budou mimo jiné projednány a posouzeny návrhy na změnu
svazových dokumentů. Vzhledem k tomu, že se bude jednat o volební konferenci zajistí
předsedové OS účast navržených kandidátů do nadoblastních svazových struktur.
4) Zemská výstava se uskuteční 19.11.2022 v Hýskově (4 km od Berouna). Organizační
zajištění výstavy bylo přiděleno OS Středočeské. Předseda OS do 10.10.2022 předloží členům
výboru zprávu o průběhu příprav výstavy a návrh propozic výstavy.
5) Členové ŘV a přítomný předseda RK projednali stížnost OS Náchod na přepravu holubů
při ZZ Oravita 2022. Ze stížnosti vyplývá, že přepravcem nebyl dodržen přidělený počet boxů
pro OS Náchod v důsledku čehož došlo ke značným organizačním komplikacím při překládce
holubů ve Velkém Beranově. Za přepravce se vyjádřil Ivan Voneš, uznal v tomto směru
pochybení a zdůvodnil to především snahou v maximální míře vyjít vstříc zúčastněným OS.
Rovněž informoval, že z důvodu uzavření dálničního sjezdu Jihlava Pávov nebylo možné
využít k překládce velké parkoviště u hotelu Tři věžičky, ale náhradně parkoviště ve Velkém
Beranově. Vzhledem k způsobené újmě OS Náchod bylo rozhodnuto neúčtovat OS Náchod
žádné poplatky za nahlášené holuby z tohoto závodu a o odpuštěnou částku snížit úhradu
faktury přepravci ZZ, s čímž zástupce přepravce vyjádřil souhlas. Při příští přepravě na ZZ
bude možné změnit počty objednaných boxů pouze se souhlasem JURY ustanovené zemskou
konferencí, případně ŘV.

6) Pavel Opatrný informoval o termínu a náplni školení posuzovatelů v rámci ČS. Školení se
uskuteční 13.10.2022 v Ejpovicích. Z účastníků školení budou nominování kandidáti na
posuzovatele celostátní výstava 2023.

Zapsal: Jan Jakubec
Schválil: Pavel Lundák

