Zápis
ze schůze Řídícího výboru ČS CHPH konané dne 30. 8. 2016 v restauraci Černý kůň
v Humpolci.
Přítomni: Ing. Václav Blažek, Václav Hrudka, Jan Filipi, Pavel Lundák, Ing. Jan Kaplan,
Ing. Jan Jakubec. Omluven Vítězslav Truksa
Za RK ČS CHPH: omluven Oldřich Svoboda
Schůzi zahájil a řídil Ing. Václav Blažek v 18,00 hod.
1. V úvodu předseda ŘV seznámil přítomné s programem schůze a provedl kontrolu plnění
úkolů uložených jarní konferencí ČS. Úkoly jsou průběžně plněny. Informaci o přípravě
zemské výstavy 2016 podal P. Lundák, podrobnou zprávu o organizačním zabezpečení
zemské výstavy podá předseda OS Středočeské na příští schůzi ŘV. Informaci o průběhu
prací na novém výpočtovém programu podal Jan Filipi. Program je téměř dokončen,
předpokládá se, že finální verze bude představena koncem roku 2016, tak aby pro rok
2017 mohla být spuštěna oficiální verze.
2. Výcvikář Jan Filipi přednesl informaci o dosavadním průběhu závodní sezóny 2016,
kterou nenarušily žádné negativní jevy. Z obou zemských závodů byly, tak jak v minulém
roce, on-line zveřejňovány dolety nahlášených holubů na webu ČMS CHPH.
a) Zemský závod na střední trati Herborn se uskutečnil 26.6.2016. Závodu se zúčastnilo
11 oblastních spolků, nasazeno bylo celkem 4.557 holubů. Z důvodu opožděného
hlášení, popřípadě nenahlášení konstatovaných holubů nebudou oceněni 2 chovatelé.
Při kontrolách v průběhu závodu nebylo zjištěno žádné porušení ZŘ.
b) Zemský závod na dlouhé trati Oostende se uskutečnil 16.7.2016 z náhradního místa
startu Knokke (cca 20 km od Oostende). Průběh závodu s ohledem na délku trati byl
standardní, bez komplikací při doletu. Zástupce ČMS v FCI Jan Filipi v podzimních
měsících bude jednat se zástupci belgického svazu o možnosti pro příští roky vrátit se
zpět k tradičnímu místu startu v Oostende. Závodu se zúčastnily všechny oblastní
spolky zařazené do ČS CHPH, při kontrolách v průběhu závodu nebylo zjištěno žádné
porušení ZŘ.
c) Startovní protokoly jsou zasílány v požadované kvalitě, stejně tak protokoly o
provedených kontrolách. Vyskytly se drobné nedostatky při označování jednotlivých
závodů – tuto záležitost řešil výcvikář Jan Filipi přímo se zainteresovanými
funkcionáři jednotlivých oblastních spolků.
3. Byla projednána organizační opatření týkající se CV 2017 v Lysé nad Labem. Garanti za
jednotlivé úseky přednesli informaci o průběhu přípravy CV. Byl schválen návrh propozic
CV, který bude předložen k projednání v Prezídiu ČMS CHPH. Další schůzka výstavního
výboru proběhne přímo na výstavišti v Lysé nad Labem počátkem měsíce října, podle
pracovních možností ředitele výstaviště.
4. Ing. Václav Blažek připomenul termíny konání voleb do všech stupňů svazové struktury a
zdůraznil nutnost příchodu nových a kvalitních funkcionářů na uvolněné pozice.
Schůzi ukončil Ing. Václav Blažek v 20,00 hod.
Zapsal: Ing. Jan Jakubec
Schválil: Ing. Václav Blažek

