Českomoravský svaz chovatelů
poštovních holubů
ŘV ČS CHPH
Zápis
z virtuálního on-line jednání ŘV ČS CHPH konaného 23. 2. 2021
Účastni: P. Lundák, P. Opatrný, P. Husák, V. Hrudka, I. Voneš, P. Echtner, J. Jakubec
za RK ČS CHPH: O. Svoboda
1) Byla projednána příprava jarní zemské konference. Konference s ohledem na současnou
epidemiologickou situaci a opatření vlády ČR proběhne virtuální on-line formou v pátek 12.
března od 19. hodin. Tajemník ŘV zajistí rozeslání pozvánek včetně přístupového kódu na
toto jednání.
2) Členové ŘV podrobně projednali závěry z jednání prezídia ČMS CHPH ze dne 9.2.2021 a
zaměřili se především na aktuální otázky vyplývající pro činnost Českého sdružení. Při této
příležitosti oznámil Ivan Voneš, že na základě informací z místních spolků většině chovatelů v
rámci OS Domažlice nevyhovuje návrh na úpravu závodního řádu o hostování.
3) V rámci kontroly plnění úkolů z minulých jednání ŘV bylo konstatováno, že volba předsedy
RK OS Pardubice řádně proběhla. Dále Pavel Echtner přednesl svoji vizi zefektivnění hlášení
zalétlých holubů – tuto vizi, včetně technických možností a finančních podmínek přednese na
jarní zemské konferenci.
4) Tajemník ŘV podal informaci o aktuální komunikaci ohledně odběrů dopingových vzorků v
letošním roce.
5) Členové ŘV vyjádřili souhlas s dalším pokračováním aukce na podporu ocenění zemských
soutěží v roce 2021. Vedením dalších jednání včetně zajištění holubů do aukce byl pověřen
výcvikář ČS Petr Husák.
6) Z důvodu neuskutečnění zemské výstavy 2020 bylo projednáno předání ocenění vítězům a
umístěným v rámci zemských soutěží a zemských závodů za rok 2020.
Poháry budou předány na ZV 2021, finanční ohodnocení bude zasláno v průběhu měsíce
března na příslušná oblastní sdružení a ty je předají oceněným chovatelům.
V závěru jednání uctili členové ŘV tichou vzpomínkou památku Karla Veverky, Josefa Vacka,
Ladislava Peška a dalších chovatelů, kteří podlehli současné virové epidemii.
Zapsal: Jan Jakubec
Schválil: Pavel Lundák

