Českomoravský svaz chovatelů
poštovních holubů
ŘV ČS CHPH

Zápis
ze schůze ŘV ČS CHPH konané 12. 10. 2017 v restauraci Letovský statek
přítomni: Václav Špilar, JUDr. Pavel Opatrný, Jan Filipi, Václav Hrudka, Josef Bastl,
Jiří Kroupa, Ing. Jan Jakubec,
za RK ČS CHPH: Pavel Lundák.
1)Byly projednány propozice zemské výstavy ČS CHPH, které přednesl předseda OS
Středočeský Pavel Lundák. Po krátké diskusi byly propozice schváleny a budou umístěny
na svazovém webu. Zemská výstava se uskuteční v sobotu 25. 11. 2017 v kulturním domě
v Kozárovicích. Jan Filipi rozešle na jednotlivé oblastní spolky seznamy holubů, kteří byli
nominováni na tuto výstavu. Poháry na ocenění zemských soutěží a zemských závodů zajistí
Václav Hrudka, seznamy chovatelů s podklady pro tisk štítků na poháry zajistí Jan Filipi.
Garantem za uspořádání dražby holubů na svazovém portále ve prospěch ocenění zemských
závodů byl určen Jiří Kroupa.
2)Jan Filipi seznámil přítomné s dosavadními výsledky jednotlivých soutěží ČS CHPH
a zemských závodů za rok 2017. Drobné komplikace nastaly ze strany zpracovatele soutěží
při výpočtu mistrovství ročních holubů. Ocenění dle propozic bude provedeno na zemské
výstavě v Kozárovicích.
3)Po obsáhlé a věcné diskusi bylo rozhodnuto předložit podzimní zemské konferenci tento
plán zemských závodů na rok 2018: Zemský závod na DT s vypouštěcím místem Knokke
a startem dne 30.6.2018 – v případě dohody s Moravskoslezským spolkem uskutečnit tento
závod jako společný národní závod. Druhým zemským závodem na dlouhé trati opět Knokke
se startem dne 28.7.2018. Zemský závod na ST z vypouštěcího místa Koblenz se startem dne
24.6.2018.
4)Dalším bodem programu byla příprava podzimní konference ČS CHPH. Konference se
uskuteční v pátek 1. 12. 2017 v restauraci U rozcestí ve Slivenci v 19,00 hodin. Tajemník
zajistí rozeslání pozvánek s navrženým programem všem předsedům jednotlivých oblastních
spolků, členům ŘV a RK ČS CHPH.
5)Václav Špilar a Jan Filipi podali zprávu o průběhu registrace spolků na všech úrovních
svazové struktury. Všechny spolky, kterým bylo přiděleno IČ jsou zaregistrovány v souladu
s novým občanským zákoníkem. Zbývá dořešit spolky, které požádaly o zrušení
identifikačního čísla.
6)Organizační záležitosti.
- V rámci informací o došlé poště byli přítomní seznámeni s žádostí MS Horymír
Příbram o prošetření výsledků závodů Troyes a Cheb dne 17.6.2017. S ohledem
na skutečnost, že k žádosti nebyly přiloženy žádné přílohy, které by bylo možné
prošetřit, popřípadě přezkoumat, byla žádost odložena a předseda MS o tom
zpraven. K řešení případných přetrvávajících sporů je kompetentní konference
oblastního spolku Středočeský.

-

-

Josef Čihák předseda OS Tábor zaslal písemné sdělení, že dne 3.10.2017 odstoupil
z funkce předsedy OS. Členové ŘV vzali tuto skutečnost na vědomí včetně
informace o prozatímním personálním řešení situace do konání konference OS
Tábor.
Byly projednány návrhy na udělení svazového vyznamenání Čestný člen.
Z došlých návrhů bude vybrán jeden člen na schůzce v Kozárovicích a s tímto
návrhem budou seznámeni delegáti podzimní konference ČS.
Václav Špilar informoval o nespokojenosti některých OS se startéry na území
Německa. Startéři velice často nerespektují požadavky pořadatelů závodů
a nezřídka zvyšují svoje finanční požadavky.

7)
Diskuse
JUDr. Pavel Opatrný informoval přítomné o průběhu školení posuzovatelů a tlumočil
požadavek komise posuzovatelů aby do propozic celostátní výstavy 2019 v Lysé nad Labem
byla zařazena také kategorie standardních holubů bez výkonu. K tomuto požadavku se většina
přítomných členů vyjádřila záporně s odkazem na usnesení konference ČS CHPH.
Jan Filipi podal informaci o přípravě Olympiády 2019 v Polsku ve dnech
25. – 27. 1. 2019. Dále informoval o průběhu zasedání a výsledcích FCI včetně návrhu
Belgického svazu na změnu olympijských podmínek.
Schůzi ukončil Václav Špilar v 21,15 hod.
Zapsal: ing. Jan Jakubec
schválil: Václav Špilar

