Zápis
ze Zemské konference Českého sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne
30. listopadu 2019 ve Slivenci.

Účast: Delegáti 17 OS ČS CHPH - viz prezenční listina (bez omluvy OS Chomutov)
Všichni členové ŘV a RK – viz prezenční listina,
hosté - Oldřich Svoboda
1) Konferenci zahájil v 10,00 hod. Václav Špilar. V úvodu bylo schváleno složení komisí
konference. Do mandátové a volební konference byli zvoleni Ing. Jan Jakubec, Václav Špilar
a Vítězslav Truksa, do návrhové komise byli zvoleni Václav Hrudka, Tomáš Bouška a Josef
Toušek. Václav Špilar přednesl návrh programu konference, který delegáti následně
odsouhlasili, a dalším řízením konference pověřil Jana Jakubce.
2) Při kontrole plnění usnesení z minulé konference, kterou provedl Jan Jakubec konstatoval, že
všechny úkoly byly splněny nebo se průběžně plní. Úkol pro ŘV předložit návrh 3 variant
využití finančních prostředků bude předložen k projednání dnes.
3) Ve zprávě o činnosti zhodnotil předseda ŘV ČS CHPH Václav Špilar období od minulé
konference ale i celé uplynulé volební období. Konstatoval, že v minulosti mnohé turbulentní
stavy se podařilo stabilizovat jak v oblasti vztahů mezi chovateli, tak i v oblasti sportovní
činnosti. Tento pozitivní trend se projevil i v průběhu letošní závodní sezóny, která byla sice
velice náročná, ale proběhla bez zásadních problémů. V další části zprávy zhodnotil činnost
členů ŘV ČS CHPH a práci v prezídiu ČMS CHPH z pohledu zástupců za České sdružení.
Pozastavil se nad nízkým zájmem chovatelů o kandidaturu do nadoblastních složek, na což
jistě mají vliv i častí útoky na funkcionáře svazu v různých diskusních stránkách svazového
webu. Velice pozitivně hodnotil účast chovatelů na zemské výstavě (330 návštěvníků),
negativem bylo neobsazení 5 kolekcí vítězů některých soutěží. V další části kladně hodnotil
skutečnost, že se podařilo na celosvazové úrovni prosadit změny celostátního mistrovství,
uspořádání národního závodu a rozdělení části celosvazových finančních prostředků. Naopak
je na škodu rozvoje chovatelství skutečnost, že se nepodařilo zpřísnit podmínky pro
hostování. Vzhledem k tomu, že již nebude dále kandidovat do žádných orgánů v rámci ČMS
CHPH poděkoval za práci všem chovatelům, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na
rozvoji našeho koníčka. Nově navrhovaným kandidátům popřál úspěch při nadcházející volbě
a hlavně pak nově zvoleným funkcionářům hodně pracovního elánu a podporu široké
chovatelské veřejnosti.
4) Václav Hrudka podal zprávu o průběžném čerpání rozpočtu v letošním roce. Oznámil, že
plánované příjmy jsou k dnešnímu dni překročené především vlivem přesunu finančních
prostředků z celosvazového účtu, výdaje jsou mírně navýšené z důvodu vyšší dotace na

ocenění soutěží závodní sezóny 2019. Do celoročních výdajů bude nutné ještě zahrnout
náklady na dnešní konferenci.
5) Zprávu RK ČS CHPH přednesl Pavel Lundák. Konstatoval, že revizní komise za uplynulé
období neobdržela žádný podnět k prošetření. Za revizní komisi poděkoval všem chovatelům,
kteří v rámci svých možností přispívají k rozvoji poštovního holubářství, za jejich odvedenou
práci a všem popřál spokojené prožití konce roku a hodně úspěchů v roce 2020.
6) Výcvikář Jan Filipi shrnul průběh všech čtyř zemských závodů. Poděkoval všem
koordinátorům za zadávání doletů do on-line aplikace hlášení. Letos bylo opět vše v pořádku
a na ZV byli oceněni všichni úspěšní chovatelé. Protokoly startu a kontroly byly zasílány bez
problémů. Seznámil přítomné se stavem on-line zpracování výsledků u EKS Benzing, Tipes,
Bricon a Topigeon. Přednesl návrh ZZ v roce 2020.
V průběhu sčítání hlasovacích lístků probíhala diskuze o ZZ: Průběh této diskuse zaznamenal
Jan Filipi takto:
Ivan Voneš - navrhl ZZ z východu
Vlastimil Zima - byl proti, obava z nízkého počtu holubů
Jaroslav Reiterman - pro jeden závod z východu
Josef Toušek, Miloslav Ouředník - počty nasazených holubů nemají být rozhodující
Tomáš Bouška - závod z Francie je pro chovatele z VČ příliš daleko
Oldřich Svoboda - výhry přepočítat dle počtu zúčastněných chovatelů
Termíny ZZ 2020:
21.6. Bad Vilbel (bude ještě upřesněno)
27.6. Knokke - Memoriál Vladimíra Kolaříka
27.6. Komárno
25.7. Hockenheim
25.7. Francie nad 700km - bude upřesněno
25.7. Belgie nad 700km - bude upřesněno
K ZV 2019:
po stránce chovatelské vše zvládnuto v pořádku, drobný byl problém s občerstvením.
7) Zemskou výstavu zhodnotili ve svých zprávách předseda ŘV Václav Špilar a výcvikář Jan
Filipi.
8) Průběh voleb řídil předseda volební komise Ing. Jan Jakubec. V úvodu oznámil, že na
konferenci jsou přítomni zástupci 17 oblastních spolků v rámci Českého sdružení, kterým
bylo přiděleno celkem 42 mandátních hlasů podle klíče stanoveného svazovými předpisy. Na
základě této skutečnosti je konference usnášení schopná a je způsobilá provést volbu orgánů
svazu. Dále byli delegáti seznámeni s ustanoveními Stanov a Jednacího řádu ČMS CHPH,
kterými se budou volby řídit. Ing. Jakubec navrhnul, aby volba předsedy ŘV, předsedy RK,
členů ŘV a členů RK byla provedena tajnou volbou. Volbu kandidátů do prezídia, kandidáta
na předsedu ÚRK a kandidátů na člena ÚRK provést veřejnou volbou tj. zvednutím
hlasovacího lístku. Hlasováním delegáti konference tento návrh schválili. Vzhledem k tomu,
že na člena revizní komise nebyl z jednotlivých OS žádný kandidát, navrhl předseda volební
komise doplnit kandidátku pro RK o Josefa Vozábala a Ing. Rostislave Krejzka – delegáti
konference tento návrh schválili. Následně byli delegátům představeni všichni kandidáti do

jednotlivých orgánů ve struktuře ČMS CHPH a každému kandidátovi byla dána možnost
přednést vlastní vizi (za nepřítomné kandidáty se vyjadřovali zástupci jeho mateřské OS).
Výsledky tajných voleb na příští tříleté volební období:
o Předsedou ŘV ČS CHPH byl zvolen Pavel Lundák 28 mandátními hlasy.
Protikandidát Ivan Voneš získal 13 mandátních hlasů
o Předsedou RK ČS CHPH byl zvolen Oldřich Svoboda (42 mandátních hlasů)
o Členy ŘV ČS CHPH byli zvoleni Ing. Jan Jakubec (42), Václav Hrudka (42),
JUDr. Pavel Opatrný (42), Petr Husák (42), Pavel Echtner (37).
o Členové RK ČS CHPH Josef Vozábal (42) a Ing. Rostislav Krejzek (42)
Veřejnou volbou byli zvoleni
o Člen ŘV Ivan Voneš (38) - jako neúspěšný kandidát na předsedu ŘV
o kandidáti na člena prezídia ČMS CHPH Pavel Lundák, Ing. Jan Jakubec,
Václav Hrudka, JUDr. Pavel Opatrný a Petr Husák (jako náhradník Ivan Voneš)
o kandidát na předsedu ÚRK ČMS CHPH Oldřich Svoboda
o kandidát na člena ÚRK ČMS CHPH Josef Vozábal, (jako náhradník Ing. Rostislav
Krejzek).
o Na prezidenta ČMS CHPH nebyl navržen žádný kandidát
9) Organizační záležitosti:
o Václav Špilar přednesl návrh ŘV na rozdělení delimitovaných finančních prostředků (3
varianty). Delegáti hlasováním rozhodli, že tyto prostředky budou rozděleny na jednotlivé
OS v poměru 500 Kč na evidovaného člena podle stavu k 1.1.2018.
o Na udělení svazového vyznamenání Čestný člen ČMS CHPH byl navržen dlouholetý
funkcionář na různých úrovních svazové struktury Ing. Václav Vorlíček.
o Tajemník ŘV seznámil přítomné s platbou 150 EUR za starty závodů v Belgii, které byly
uskutečněny ze strany ČS, MSS a Jihočeské kooperace. Úhrada bude příslušným celkům
rozúčtována po zasedání Prezídia ČMS 3.12.2019.
o Tomáš Bouška přednesl návrh na úpravu ustanovení § 23 a § 24 Stanov ve smyslu snížení
počtu členů výboru MS na předsedu a 2 členy a snížení počtu členů RK MS na 2 členy.
Návrh byl přijat a bude předložen k projednání na svazové konferenci.
o Dále byl přijat návrh na úpravu § 6, odstavec 2, ZŘ a to ve smyslu snížení nutného počtu
chovatelů při zasazování holubů na závod z 5 na 4 chovatele. I tento návrh bude
předložen k projednání na celosvazové konferenci.
o Přítomní delegáti byli seznámeni s dopisem Luboše Eliáše a jeho žádostí o přeřazení do
MS Všetaty. Bylo konstatováno, že Luboš Eliáš je členem MS Libochovice a tudíž není
žádný důvod k postupu podle § 15, odst. 4, písmeno g) Stanov ČMS CHPH.
10) Diskuse:
o Kromě diskusních připomínek, které se promítly již v předchozích odstavcích, byla
vedena poměrně rozsáhlá diskuse k zpřísnění podmínek pro hostování (Ivan Voneš,

Václav Špilar, J. Reiterman a další). Žádný z návrhů nezískal potřebný počet hlasů
k projednání na celostátní konferenci.
o Dalším poměrně rozsáhlým diskusním blokem bylo dodržení stanoveného limitu pro
vystavování holubů na CV (Pavel Opatrný, Ivan Voneš, Josef Toušek a další). Závěrem
tohoto bloku se diskutující shodli na tom, že na CV může být vystaven pouze holub se
splněnými výstavními podmínkami, což bude mít za následek, že některé OS neobsadí
plný počet propozicemi stanovené kolekce. Tento problém vyvstává především u OS,
které praktikují závody z východního směru. Pokud některý oblastní spolek neobsadí
celou kolekci nahlásí tuto skutečnost nejpozději do 10.1.2020 Miroslavu Uherkovi.
o Tomáš Bouška vznesl dotaz, jaké jsou možnosti ohodnocení řidičů přepravních
prostředků při časově náročnějších závodech. Odpověděl pokladník ČMS Jan Jakubec:
v souladu s metodikou vypracovanou Prezídiem ČMS CHPH je možné členům svazu
plnícím úkoly pro svaz v zahraničí vyplatit diety až do výše 30 EUR za každý den
takového pobytu v zahraničí.
11) Václav Hrudka přednesl návrh usnesení takto:
Konference schvaluje:
o složení mandátové a volební komise a návrhové komise
o průběh a regulérnost voleb do svazových orgánů
o výsledky voleb na příští tříleté volební období takto:
▪

volbu předsedy ŘV ČS CHPH Pavla Lundáka,

▪

volbu členů ŘV ČS CHPH Pavla Echtnera, Václava Hrudku,
Petra Husáka, Ing. Jana Jakubce, JUDr Pavla Opatrného a Ivana Voneše

▪

volbu předsedy RK ČS CHPH Oldřicha Svobodu,

▪

volbu členů RK ČS CHPH Ing. Rostislava Krejzka a Josefa Vozábala,

▪

volbu členů Prezídia ČMS CHPH zastupujících ČS CHPH Pavla Lundáka,
Václava Hrudku, Petra Husáka Ing. Jana Jakubce a JUDr. Pavla Opatrného.
Jako náhradník Ivan Voneš.

▪

Volbu členů ÚRK ČMS CHPH zastupujících ČS CHPH Oldřicha Svobodu
a Josefa Vozábala. Jako náhradník Ing. Rostislav Krejzek.

▪

Volbu kandidáta na funkci předsedy ÚRK ČMS CHPH Oldřicha Svobodu

o návrh na udělení čestného členství Ing. Václavu Vorlíčkovi
o změnu sídla ČS CHPH na adrese Lipiny 14, 263 01 Dobříš.
o Rozdělení finančních prostředků tak jak je uvedeno v bodě 9) tohoto zápisu
o návrh pro celostátní konferenci na změnu ustanovení paragrafu 23 a 24 Stanov a dále na
změnu ustanovení § 6, odstavec 2 Závodního řádu tak jak je uvedeno v bodě 9) tohoto
zápisu.

Konference bere na vědomí:
o zprávu předsedy ŘV ČS CHPH za uplynulé volební období
o zprávu vycvikáte ČS CHPH o průběhu závodní sezóny 2019
o zprávu pokladníka ČS CHPH o průběžném čerpání rozpočtu v roce 2019
o zprávu RK ČS CHPH přednesenou Pavlem Lundákem
o informaci o průběhu ZV 2019 a informaci o přípravě CV a SEV 2020
o informaci o neutěšené situaci v OS Sever
o příspěvky z diskuse uvedené v zápise
Konference ukládá:
o oblastním spolkům předložit tajemníkovi ČMS CHPH Ing. Hlaváčkovi nejpozději do
5.1.2020 členské evidence včetně seznamu členů podle jednotlivých MS
o Členům ŘV zpracovat propozice zemským závodům v počtu 6 závodů v termínu do jarní
konference.
Usnesení bylo schváleno 42 mandátními hlasy přítomných delegátů.
12) Závěr konference provedl Pavel Lundák. Ve svém závěrečném vystoupení poděkoval jménem
všech nově zvolených funkcionářů za důvěru a současně poděkoval všem funkcionářům,
kterým skončil volební mandát za odvedenou práci ve prospěch všech členů svazu.
Konference byla ukončena v 14,30 hod.
Po ukončení oficiální části konference se sešli členové nově zvoleného ŘV ČS CHPH na své
ustavující schůzi a provedli rozdělení funkcí takto:
o místopředseda

JUDr. Pavel Opatrný

o tajemník

Ing. Jan Jakubec

o pokladník

Václav Hrudka

o výcvikář

Petr Husák

o člen

Pavel Echtner

o člen

Ivan Voneš

Zapsal: Ing. Jan Jakubec

schválil: Pavel Lundák
předseda ŘV ČS CHPH

