
Z á p i s 

č. 3/2023 

z prezídia Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, z.s. dne 10.03.2023 v 

Brně. 

Přítomni: Ing. Novotný Jaroslav, Lundák Pavel, Ing. Jakubec Jan, Bortlová Dagmar, Hanzel 

Tomáš, Husák Petr, Kubáček Lubomír, Novotný Jiří, Uherek Miroslav, Bc. Zadražil Martin, 

Zeman František, JUDr. Opatrný Pavel a Ing. Hlaváček Jiří   

Omluven: MVDr. Polášek Martin 

 1. Zahájení  
 2. Rozdělení úkolů a činnosti členů prezídia 
 3. Úkoly prezídia ze svazové konference 
 4. Ustanovení, resp. úprava komisí prezídia  
 5. Reprezentace svazu pro FCI 
 6. Antidopingové kontroly 
 7. Mistrovství světa Portugalsko 
 8. Webová stránka svazu 
 9. Finanční operace s rezervou svazu 
10. Nastavení pravidel pro jednání prezídia 
11. Redakční rada časopisu 
12. Různé     
 
1. Zahájení  

Jednání zahájil a vedl prezident svazu Ing. Novotný Jaroslav. Přivítal přítomné a podal návrh 

na program. Navržený program byl jednohlasně schválen. 

2. Rozdělení úkolů a činnosti členů prezídia 

• Lundák Pavel navržen na viceprezidenta. Jednohlasně schválen. 

•  Bortlová Dagmar odpovědná za Facebook, a za prezentaci svazu na sociálních sítích 

• Ing. Jakubec Jan spolu s Bc. Zadražilem Martinem zajišťovat finanční oblast svazu 

• Hanzel Tomáš pokusit se o kontakty na vnější orgány s možností získání dotací apod. 

• Husák Petr nadále aktivně spolupracovat ve sportovní komisi 

• Kubáček Lubomír zajišťovat reprezentaci na jednáních FCI a kandidovat do sportovní 
komise FCI. Pro standardní komisi FCI je navržen Hrbáč Daniel 

• MVDr. Polášek Martin zajistit veterinární oblast svazu vč. dopingových kontrol. 

• Novotný Jiří ve spolupráci s MVDr. Poláškem Martinem provádět dopingovou kontrolu 
v Českém spolku. 

• Uherek Miroslav hlavní úkol zabezpečit CV v Hluku v roce 2025, člen sportovní komice 
svazu. 

• JUDr. Opatrný Pavel zajistí činnost posuzovatelské komise. 

3. Úkoly prezídia ze svazové konference 

Stanovený úkol na zhodnocení finančních prostředků svazu je v běhu a bude zajištěn do konce 

března 2023. 

4. Ustanovení, resp. úprava komisí prezídia 

Sportovní komise, sloučená s veterinární komisí bude na další období pracovat ve složení: 

předseda MVDr. Polášek Martin a členové Husák Petr, Novotný Jiří, Kubáček Lubomír a 

Uherek Miroslav. 

 



5. Reprezentace svazu pro FCI 

Na kongresu FCI při olympiádě bude součástí delegace Kubáček Lubomír a Hrbáč Daniel. Při 

této příležitosti prezident vyzval všechny, kdo má chuť a jazykové vybavení, aby se přihlásil a 

rozšířil naše zastoupení v orgánech FCI. 

6. Antidopingové kontroly 

Pro letošní rok budou uskutečněny dvě dopingové kontroly. Zajistí MVDr. Polášek Martin a 

Novotný Jiří. 

7. Mistrovství světa Portugalsko 

Propozice jsou již na www stránkách svazu. Podmínky jsou obdobné jako loni. 

8. Webová stránka svazu 

V současné době je připravována nová verze svazových stránek. Jsou odsouhlasovány 

jednotlivé sekce. Po kontrole správnosti chodu bude dána do ostrého provozu 

9. Finanční operace s rezervou svazu 

Pokladník svazu informoval, že schválený finanční obnos je na běžném účtu a po zajištění 

všech technických požadavků bude převeden. 

10. Nastavení pravidel pro jednání prezídia 

Prezident navrhuje 2x ročně jednání prezídia v Brně a Jihlavě, případná další jednání 

v elektronické podobě. 

11. Redakční rada časopisu 

Redakční rada funguje. Bylo však konstatováno, že je málo příspěvků. Je třeba, aby se 

členové prezídia a nejenom oni snažili přispívat co nejčastěji. Např. zhodnotit změnu směru 

závodů u některých OS v Čechách. 

12. Různé 

• Uherek Miroslav informoval o účasti na výstavě SEV v Brašově. Uskutečnilo se 

jednání, kde byl představen prezident rumunského svazu jako kandidát na prezidenta 

FCI. Chce vrátit sídlo FCI do Belgie. Požádal o podporu. Příští Evropská výstava bude 

v Maďarsku.  

• Úkol na jednání podzimního prezídia. Připravit návrhy na platby za příspěvky, kroužky, 

gumičky a časopis.  

• Bc. Zadražil Martin a Kubáček Lubomír promluvili o propagaci. Dle jejich názoru je, že 

cílovou skupinou je 40 let a staří lidé. Po krátké diskuzi prezident navrhl stanovit 

propagační komisi ve složení Bc. Zadrařil Martin, Kubáček Lubomír a Hanzel Tomáš, 

která zpracuje návrh na řešení, a to do podzimního jednání prezídia. 

• Úkol aktualizovat seznam všech členů OS i na www stránkách /souřadnice apod/.  

 

Brno 10.03.2023 

Zapsal: Ing. Jiří Hlaváček 

 

Schválil: Ing. Novotný Jaroslav 

prezident ČMS CHPH 


