Zápis
ze Zemské konference Českého spolku chovatelů poštovních holubů konané
dne 17. června 2020 ve Slivenci.

Účast: delegáti 17 OS ČS CHPH - viz prezenční listina (omluven OS Praha)
všichni členové ŘV a RK – viz prezenční listina,
1) Konferenci zahájil v 18,00 hod. Předseda ŘV ČS CHPH Pavel Lundák. V úvodu oznámil, že
dnešní konference se měl zúčastnit Ing. Václav Vorlíček z důvodu předání ocenění Čestný
člen ČMS CHPH, ale s ohledem na zdravotní indispozice je omluven a ocenění mu bude
předáno v místě jeho bydliště. Dalším řízením konference pověřil tajemníka ČS Jana Jakubce.
Následně bylo schváleno složení komisí konference. Do mandátové a volební konference byli
zvoleni Jan Jakubec, Ivan Voneš a Petr Husák, do návrhové komise byli zvoleni Václav
Hrudka, Tomáš Bouška a Josef Toušek. Dále tajemník přednesl návrh programu konference,
který delegáti bez dalších připomínek odsouhlasili.
2) Při kontrole plnění usnesení z minulé konference, kterou provedl Jan Jakubec konstatoval, že
všechny úkoly jak ze zemské tak celostátní konference jsou splněné nebo se průběžně plní.
3) Ve zprávě o činnosti zhodnotil předseda ŘV ČS CHPH Pavel Lundák období od minulé
konference. V úvodu se krátce vrátil k výsledkům Středoevropské výstavy 2020 v Brně,
velice kladně hodnotil práci organizačního výboru SEVa zabýval se nižší účastí chovatelů na
této akci, což je ovšem trend, který se již několik roků projevuje i na celostátních výstavách.
Při hodnocení činnost členů ŘV upozornil, že první zasedání ŘV proběhlo ještě před
vypuknutím koronavirové nákazy a byly dopracovány propozice zemských závodů pro rok
2020, následně již bylo nutné řešit aktuální problémy převážně korespondenční cestou. Dále
informoval delegáty konference o opatřeních přijatých v rámci přípravy zemských závodů a v
závěru poděkoval všem chovatelům, kteří se podíleli na zabezpečení letošní závodní sezóny.
4) Václav Hrudka podal zprávu o čerpání rozpočtu za rok 2019. Oznámil, že plánované příjmy
byly překročené především vlivem přesunu finančních prostředků z celosvazového účtu,
výdaje jsou mírně navýšené z důvodu vyšší dotace na ocenění soutěží závodní sezóny 2019.
Příjmy dosáhly výše 1.066.517,-- Kč a výdaje byly v částce 271.272,-- Kč. Rozpočet byl
tudíž přebytkový ve výši +795.245,-- Kč.
5) Zprávu RK ČS CHPH přednesl předseda RK Oldřich Svoboda. Konstatoval, že revizní
komise za uplynulé období neobdržela žádný podnět k prošetření. Při revizi hospodaření
Českého spolku nebylo shledáno žádných rozporů a doporučil schválit výsledek hospodaření.
Dále ocenil práci všech členů ŘV za práci v nelehké době pandemie. Za revizní komisi
poděkoval všem chovatelům, kteří v rámci svých možností přispívají k rozvoji poštovního
holubářství, za jejich odvedenou práci a všem popřál úspěšné dokončení letošní závodní
sezóny.

6) Václav Hrudka přednesl návrh na rozpočet v roce 2020. Po diskusi k oceňování zemských
závodů a dotaci přepravy na zemský závod Knokke byl rozpočet odsouhlasen v tomto rámci:
příjmy 176.000,-- Kč, výdaje 1.369.100,-- Kč, rozdíl -1.193.100,-- Kč. Rozpočet je
schodkový především z důvodu převodu částky 892.000,-- Kč na oblastní spolky a poskytnutí
bezúročné půjčky 150.000,-- Kč OS Domažlice.
7) Zprávu o zahájení a dosavadním průběhu závodní sezóny přednesl Petr Husák. S přítomnými
delegáty projednal schválené kooperace. Dále se zabýval budoucností zemských závodů
apeloval na snížení počtu zemských závodů aby nedošlo na degradaci významu těchto
závodů. Připomenul nutnost řádně vyplněných vypouštěcích protokolů včetně razítka startéra
a odeslání z místa startu. Upozornil na nutnost označení holubů s kroužky cizích států ve
výsledcích a provádění pravidelných kontrol závodního provozu. Do diskuse k provádění
kontrol se zapojili Josef Toušek, Jaroslav Reiterman a Vítězslav Truksa. V závěru se výcvikář
zabýval možnostmi přístupu chovatelů do databáze při hlášení online doletů.
8) Jan Jakubec seznámil delegáty s výsledky jednání prezídia ČMS CHPH ze dne 16. 6. 2020. V
rámci diskuse k tomuto jednání odsouhlasili delegáti poskytnutí humanitární pomoci ve výši
20.000 Kč z prostředků ČS Pavlu Bartlovi na zmírnění následků povodní.
9) Organizační záležitosti:
o V rámci diskuse k zemským závodům byl změněn termín zemského závodu Abony na
poslední víkend v červenci. Delegáti rovněž odsouhlasili změnu propozic zemských
závodů tak, že vyhodnoceny a oceněny budou pouze závody s minimální účastí 1.000
holubů. Finanční ocenění bude 3.000 Kč za 1. místo, 2.000 Kč za 2. místo a 1.000 Kč za
3. místo v rámci pásma.
o Josef Vozábal navrhl konat aukci na aukčním webu ČMS ve prospěch ocenění zemských
závodů. Delegáti konání této aukce odsouhlasili za podmínky, že se do konce srpna
shromáždí minimálně 10 nabídek na poskytnutí holubů do aukce. Nabídky je možné
zasílat Josefu Vozábalovi nebo Petru Husákovi.
o Byla schválena bezúročná půjčka pro OS Domažlice ve výši 150.000,-- Kč. Delegáti byli
seznámeni a textem této smlouvy.
o Pořádání zemské výstavy 2020 bylo výběrem ze 3 kandidátů přiděleno OS Domažlice.
Výstava se uskuteční 27. - 28. 11. 2020 v Oseku u Rokycan. Předseda OS Domažlice
předloží do 15.9.2020 návrh propozic výstavy k projednání v ŘV ČS CHPH.
o V rámci diskuse k zemským závodům byl delegáty konference odsouhlasen poplatek na
jednoho nasazeného holuba při zemském závodu Knokke ve výši 20 Kč. Rozdíl do výše
skutečných výdajů bude přepravci hrazen z prostředků Českého spolku.
o Tajemník upozornil přítomné delegáty, že je nutné vytipovat z řad chovatelů Českého
sdružení osobu, která bude provádět odběry vzorků pro dopingové kontroly. Proškolení
správného odběru vzorků bude provedeno v podzimních měsících letošního roku.
o V rámci zkvalitnění evidence jednotlivých systémů a zařízení umožňujících konstatování
holubů ze závodu bude provedena jejich centrální evidence. Koncept formuláře pro tuto
evidenci byl předán všem přítomným delegátům s doporučením aby si do podzimních
měsíců v jednotlivých OS připravili podklady pro vyplnění oficiálního dokumentu, který
bude zaslán tajemníkem ČMS Ing. Hlaváčkem přímo na OS.

10) Diskuse:
o Kromě diskusních připomínek, které se promítly již v předchozích odstavcích, byla
vedena diskuse k podmínkám pro hostování. V rámci tohoto tématu vystoupil předseda
OS Prácheň Ing. Václav Pítra a požádal předsedu RK ČS CHPH o prošetření oprávněnosti
a regulérnosti hostování některých chovatelů MS Blatná v OS Český západ včetně
prověření všech termínů nutných k regulérnímu vzniku a chodu ZS a termínů nutných k
regulérnímu hostování v MS Kamenný Újezd v OS Český západ.
o Předseda OS Chomutov J. Ješetický vznesl dotaz zda má finanční prostředky
delimitované z účtu ČS rozdělit na členy OS, nebo ponechat v pokladně OS. Odpověděl
tajemník ŘV s tím, že v souladu se zněním § 18, odstavec 5, a § 25 odstavec 3, Stanov
ČMS CHPH je nakládání s těmito finančními prostředky plně v kompetenci konference
OS Chomutov.
o Tomáš Bouška vznesl dotaz, jaká je situace ve startovacích místech v Belgii. Situaci
prověří výcvikář ČS a podá zprávu.
o Pavel Echtner se zabýval situací a komplikacemi při hlášení zalétlých holubů. Do příštího
zasedání ŘV si připraví návrh na zefektivnění způsobu hlášení.
11) Václav Hrudka přednesl návrh usnesení takto:
Konference schvaluje:
o

složení mandátové a volební komise a návrhové komise

o

výsledek hospodaření ČS CHPH za rok 2019 přednesený Václavem Hrudkou

o

návrh rozpočtu na rok 2020 přednesený Václavem Hrudkou

o jako pořadatele zemské výstavy 2020 OS Domažlice
o smlouvu o poskytnutí bezúročné půjčky OS Domažlice
o uspořádání aukce ve prospěch ocenění zemských závodů dle podmínek uvedených v
zápise
o změnu propozic zemských závodů tak jak je uvedeno v bodě 9 tohoto zápisu
o poskytnutí humanitárního daru Pavlu Bartlovi ve výši 20.000,-- Kč
o poplatek 20 Kč na nasazeného holuba při ZZ Knokke, rozdíl do skutečných nákladu bude
přepravci hrazen z prostředků ČS
Konference bere na vědomí:
o zprávu předsedy ŘV ČS CHPH za uplynulé volební období
o zprávu vycvikáte ČS CHPH o průběhu závodní sezóny 2020
o zprávu RK ČS CHPH přednesenou Oldřichem Svobodou
o příspěvky z diskuse uvedené v zápise

Konference ukládá:
o předsedům oblastních spolků připravit si podklady pro podzimní provedení sumární
evidence ESK a konstatovacích hodin
o předsedům oblastních spolků vytipovat vhodného chovatele pro odběr vzorků v rámci
provádění dopingových kontrol
Usnesení bylo schváleno 41 mandátními hlasy přítomných delegátů.
12) Závěr konference provedl Pavel Lundák. Ve svém závěrečném vystoupení poděkoval
delegátům za konstruktivní přístup k jednání a popřál všem chovatelům úspěšné dokončení
závodní sezóny.
Konference byla ukončena v 21,00 hod.

Zapsal: Ing. Jan Jakubec

schválil: Pavel Lundák
předseda ŘV ČS CHPH

