
Z á p i s 

 

ze Zemské konference Českého sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne 

30. listopadu 2018 ve Slivenci. 

Účast: Delegáti 13 OS ČS CHPH, všichni členové ŘV a RK – viz prezenční listina 

Omluveni: OS Podoubraví, OS Karlovy Vary, OS Náchod a OS Praha  

 

1) Z pověření předsedy ŘV ČS CHPH zahájil konferenci v 18,15 hod. Jan Jakubec. V úvodu 

seznámil přítomné s programem konference, který delegáti bez připomínek schválili, dále 

bylo schváleno složení komisí konference. Do mandátové komise byli zvoleni Jan Jakubec, 

Jiří Kroupa a Vítězslav Truksa, do návrhové komise byli zvoleni Václav Hrudka, Tomáš 

Bouška a Petr Husák. Při kontrole plnění usnesení z minulé konference konstatoval, 

že všechny úkoly byly splněny nebo se průběžně plní – text návrhu na rozdělení financí 

z celostátního účtu bude projednán na dnešní konferenci, rovněž na dnešní konferenci bude 

opětovně projednán návrh na uspořádání oficiálního večírku na CV 2019 v Lysé nad Labem. 

2) Ve zprávě o činnosti zhodnotil předseda ŘV ČS CHPH Václav Špilar období od minulé 

konference. V období mezi konferencemi se sešel řídící výbor 3 x a z větší části řešil 

provozní záležitosti (jedno zasedání bylo speciálně věnováno celostátní výstavě jako jednání 

výstavního výboru), ve svém vystoupení Václav Špilar krátce shrnul obsah těchto jednání 

a připomenul, že zápisy z těchto schůzí jsou umístěny na webu ČMS CHPH. Podrobně se 

zabýval podílem závodících členů na celkovém stavu členů. Rovněž porovnával počty 

hostujících chovatelů – zde poukázal na skutečnost, že hostující chovatelé tvoří téměř 10 % 

závodících, což je značný podíl a svědčí o zneužívání ustanovení o hostování ve svazových 

předpisech. Při hodnocení zemských závodů kladně hodnotil jejich průběh, kriticky se 

vyjádřil k stále se snižujícím počtům nasazených holubů v jednotlivých OS na zemské závody 

na dlouhých tratích (Např. při závodu Knokke splnily limit účasti 150 holubů pouze 

4 oblastní spolky). V závěru svého vystoupení připomenul Václav Špilar skutečnost, 

že v příštím roce nás čekají volby do všech svazových orgánů, někteří chovatelé již nebudou 

kandidovat a tudíž je již nyní vhodná doba k výběru nových kandidátů, kteří budou nejen 

nároční a kritičtí ke svému okolí, ale především ochotní obětovat nemalou část svého volného 

času ve prospěch široké chovatelské veřejnosti.     

3) Václav Hrudka přednesl zprávu o průběžném čerpání rozpočtu k 28. 11. 2018. Příjmy dosáhly 

výše 202.442,-- Kč, tj. proti plánu 129.000,-- Kč navýšení příjmů o více jak 73 tisíc. Výdaje 

byly 228.436,-- Kč, tj. proti plánu 226.100,-- Kč drobné navýšení.  Rozdíl mezi příjmy 

a výdaji činí částku-25.994,-- Kč, což je proti plánu -97.100 Kč lepší výsledek, ale zbývá 

uhradit některé režijní výdaje a výdaje spojené s touto konferencí, tudíž schodek se ke konci 

roku zvýší.   

4) Zprávu RK ČS CHPH přednesl předseda RK Pavel Lundák. Konstatoval, že revizní komise 

za uplynulé období neobdržela žádný zásadní podnět k prošetření. Drobné nedostatky, které 

byly vyřešeny v rámci pravomocí oblastních konferencí vzala RK na vědomí. Zpráva je 

přílohou tohoto zápisu. 



5) Výcvikář ČS CHPH Jan Filipi shrnul průběh všech tří zemských závodů: 

24.6. Bad Vilbel – zmínil neúčast OS CHPH Č. Západ a K. Vary 

30.6. Oostende – Knokke – Memoriál Vladimíra Kolaříka  

28.7. NZ Knokke 

Poděkoval všem koordinátorům za zadávání doletů do on-line aplikace hlášení.  

Letos poprvé vše v pořádku, na ZV byli oceněni všichni úspěšní chovatelé.  

Startovní protokoly v pořádku, zrušení závodu OS CHPH Louny 7.7. Znojmo 2.  § 12 ost. 4 

písm. e) ZŘ ČMS CHPH, upozornil na několik chybějících kontrol.  

Jan Filipi dále přítomné seznámil s propozicemi zemských soutěží pro rok 2019, které byly 

navrženy beze změn, po diskuzi byla schválena úprava soutěžních družstev ve všech 

soutěžích na 5/3. V rámci projednání propozic zemských závodů pro rok 2019 delegáti 

schválili uspořádání čtvrtého ZZ s vypouštěcím místem Bad Vilbel.  

 

6) Václav Špilar a Jan Jakubec podali informaci o přípravě CV 2019. Celostátní výstava se 

uskuteční na výstavišti v Lysé nad Labem ve dnech 11. – 12. 1. 2019 ve výstavní hale B. 

Občerstvení návštěvníků výstavy bude zajištěno v hale A. S ohledem na stále obtížnější 

zajišťování pracovních sil na stavbu a bourání výstavních klecí včetně zajištění pořadatelské 

služby přijali členové výstavního výboru nabídku Výstaviště v Lysé nad Labem na 

uspořádání společné celostátní výstavy poštovních holubů a celostátní výstavy okrasných 

holubů. Celostátní výstava okrasných holubů se uskuteční ve výstavní hale C. Obě výstavy 

budou přístupné na jednu vstupenku a její předpokládaná cena bude 100,-- Kč.  

7) Průběh a organizaci zemské výstavy, která se uskutečnila 24. 11. 2018 v kulturním domě 

v Tetíně zhodnotil Václav Špilar. Velice kladně hodnotil přejímku vystavených holubů 

a celkově velice dobrý vizuální dojem z výstavy. Jako nedostatek označil nedostatečné 

kapacity pro občerstvení návštěvníků. K hodnocení se též vyjádřil za pořadatele výstavy Petr 

Husák vysvětlil důvody nedostatků při občerstvení a ujistil přítomné delegáty o jejich nápravě 

pro příští období. 

8) Organizační záležitosti: 

o Na návrh ŘV ČS CHPH schválili delegáti konference doporučení Prezídiu ČMS CHPH 

udělit svazové vyznamenání Čestný člen Václavu Hrudkovi. 

o V souladu s usnesením z minulé konference delegáti schválili doporučení Celostátní 

konferenci ČMS CHPH uvolnit část celosvazových finančních prostředků ve výši 500 Kč 

na jednoho člena registrovaného k 1. 1. 2018 a takto uvolněné finanční prostředky 

směřovat na zemské spolky na rozvoj chovatelské činnosti. 

o Na návrh předsedy ŘV ČS CHPH Václava Špilara a prezidenta ČMS CHPH Jana Filipi 

byl opětovně projednán a schválen návrh na uspořádání oficiálního večírku v pátek 11. 1. 

2019 při celostátní výstavě v Lysé nad Labem – místo konání bude upřesněno a informace 

bude zveřejněna na svazovém webu. 

o Výcvikář ČS Jan Filipi seznámil přítomné zástupce jednotlivých OS s rozhodnutím členů 

ŘV povolit OS Louny označit do mistrovských soutěží ČS více závodů (8-14-5). 

o Václav Hrudka přednesl návrh na úpravu textu § 13, odstavec 2, Závodního řádu ČMS 

CHPH. Po diskusi k této úpravě bylo hlasováním rozhodnuto, že návrh nebyl přijat. 

 



9) Diskuse: 

o Jan Filipi podal informaci o návrhu změn Stanov a Jednacího řádu ČMS CHPH, které 

byly schváleny na konferenci MSS CHPH dne 29. 11. 2018. 

o Josef Bastl se zabýval otázkou možností nasazování starých holubů při závodech 

holoubat. K tomuto tématu nebyl přijat žádný závazný závěr, neboť problematika je 

řešena v propozicích výkonnostních soutěží. 

o Diskuse probíhala průběžně při projednávání jednotlivých bodů programu a v diskusi se 

vyjádřila většina přítomných delegátů. 

10) Václav Hrudka přednesl návrh usnesení takto: 

Konference schvaluje: 

o složení mandátové a návrhové komise 

o doporučení k udělení svazového vyznamenání Čestný člen Václavu Hrudkovi 

o změnu propozic zemských soutěží a zemských závodů tak jak jsou uvedeny v příloze 

tohoto zápisu 

o uspořádání oficiálního večírku při CV 2019 v Lysé nad Labem 

o doporučení celostátní konferenci ČMS CHPH uvolnit část celosvazových finančních 

prostředků ve výši 500 Kč na jednoho člena registrovaného k 1. 1. 2018 a takto uvolněné 

finanční prostředky směřovat na zemské spolky na rozvoj chovatelské činnosti 

Konference bere na vědomí: 

o zprávu předsedy ŘV ČS CHPH za období od minulé konference přednesenou Václavem 

Špilarem 

o zprávu pokladníka ČS Václava Hrudky o průběžném čerpání rozpočtu v roce 2018 

o zprávu výcvikáře ČS o průběhu závodní sezóny 2018 a přípravě závodní sezóny 2019 

přednesenou Janem Filipi 

o zprávu RK ČS CHPH přednesenou Pavlem Lundákem 

o zprávu o průběhu příprav CV 2019 

o zprávu o průběhu zemské výstavy 

o informace o průběhu a výsledcích konference MSS CHPH z 29. 11. 2018 

o příspěvky z diskuse uvedené v zápise 

Konference neschvaluje: 

o návrh na změnu znění § 13, odstavec 2 Závodního řádu ČMS CHPH 

 

       Konference ukládá členům ŘV rozpracovat analýzu automatizace přenosu výpočtových dat. 

 

Usnesení bylo schváleno všemi 34 mandátními hlasy přítomných delegátů. 

 



11) Závěr konference provedl Václav Špilar. Ve svém závěrečném vystoupení poděkoval všem 

delegátům za odvedenou práci a popřál všem přítomným a všem chovatelům klidné 

a spokojené prožití vánočních svátků, hodně chovatelských a sportovních úspěchů v roce 

2019. 

 

Konference byla ukončena v 21,45 hod.  

 

 

Zapsal: Ing. Jan Jakubec                                                schválil: Václav Špilar  

                                                                                        předseda ŘV ČS CHPH 



Z P R Á V A 

RK ČS CHPH za rok 2018 
 

Vážení  členové ŘV ČSCHPH, zástupci Oblastních Spolků CHPH, účastníci   

konference Českého spolku  ve Slivenci, konané 30.11.2018. 

RK konstatuje, že v roce 2018 neobdržela žádný zásadní podnět k prošetření.  

RK se několikrát  sešla k jednání,  řešily se  jednotlivé podněty v příslušných 

Oblastních spolcích. Odtud k RK Svazu nevzešlo žádné odvolání či podnět 

k dalšímu projednání  RK ČSCHPH. 

RK  obdržela stížnost p. B. Sedláka – předsedy RK OS Pardubice. Odpověď 

na ní byla projednána spolu s ÚRK ČMS CHPH. Je umístěna na webu svazu. 

Dále předseda RK děkuje všem členům za práci a přeje všem chovatelům PH  

osobní pohodu a mnoho úspěchů v závodní sezoně 2019  i v osobním životě. 

 

Za RK předseda  Pavel  Lundák 

    

    

    
 


