Zápis
č. 1/2017
z konference Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, z.s konané dne
25.02.2017 ve Stříteži u Jihlavy, hotel „Tři Věžičky“.
Přítomni: delegáti Oblastních spolků Beskydy, Brno, České Budějovice, Český
Západ, Domažlice, Haná – Olomouc, Hlučín, Hodonín, Horácko,
Chomutov, Karlovy Vary, Karviná – Ostrava, Lidice, Louny, Opava,
Pardubice, Podoubraví, Polabí, Praha, Prácheň, Sever, Středočeský,
Tábor, Východočeský, Třinec, Uničov, Uherské Hradiště, Valašsko,
Vysočina, Zlín, Znojmo.
Nepřítomni: delegát Oblastního spolku Náchod omluven pro nemoc.
Členové prezídia: Ing. Jaroslav Novotný, Ing. Václav Blažek, Ing. Jan Jakubec,
Ing. Václav Švec, MVDr. Martin Polášek, Václav Hrudka,
Jan Filipi, Marek Skrbek, Pavel Lundák, Aleš Truhlář.
Omluveni: RSDr. Zdeněk Uherek.
Členové ústřední revizní komise: Oldřich Svoboda, Lubomír Becha, František
Zeman.
Omluveni: Václav Kratochvíl a MVDr. Jan Náhoda.
Předseda posuzovatelské komise: JUDr. Pavel Opatrný.
Kandidáti do svazových funkcí: Ing. Roman Randjak, Josef Bastl, Dagmar
Bortlová, Václav Špilar, Miroslav Uherek, Pavel
Echtner, Ivan Voneš.
Program:

1. Zahájení svazové konference
2. Volba mandátové, volební a návrhové komise
3. Zpráva prezidenta svazu
4. Zpráva mandátové komise
5. Zpráva pokladníka svazu o hospodaření za rok 2016
6. Zpráva předsedy ústřední revizní komise
7. Návrh rozpočtu svazu na rok 2017
8. Termínový kalendář na rok 2017
9. Návrh celostátních soutěží a jejich propozic v roce 2017
10. Návrhy na doplnění a změny svazových dokumentů
11. Volba prezidenta svazu a předsedy ústřední revizní komise
12. Diskuse
13. Návrh na usnesení svazové konference
14. Ocenění účastníků Olympiády v Bruselu
15. Závěr svazové konference

1. Zahájení svazové konference
Svazovou konferenci zahájil prezident svazu ing. Jaroslav Novotný. Přivítal
přítomné a navrhl program konference. Navržený program byl schválen.
2. Volba mandátové, volební a návrhové komise
- Do mandátové komise byli navrženi:
Ing. Karel Vašíček, František Strachota, Jaroslav Reiterman.
Hlasováno - pro 87 hlasů. Schváleno.
- Do volební komise byli navrženi:
MVDr. Martin Polášek, Josef Toušek, Jiří Kroupa.
Hlasováno - pro 87 hlasů. Schváleno.
- Do návrhové komise byli navrženi:
Ing. Václav Švec, Michaela Mecerová, Jaroslav Frenzl.
Hlasováno – pro 87 hlasů. Schváleno.
3. Zpráva prezidenta svazu
Zprávu přednesl prezident svazu Ing. Jaroslav Novotný.
V úvodu poděkoval všem funkcionářům za práci na všech úrovních svazu. Rovněž
kladně hodnotil, že nebylo nutno řešit nějaké zásadní problémy v činnosti svazu.
Ve zprávě se vrátil k některým významným bodům v činnosti svazu za dobu, kdy
byl ve funkci. Zmínil se o změně systému pořádání celostátních výstav, založení
Středoevropské federace, uspořádání Evropské výstavy v Brně, zahájení
dopingových testů, spuštění úspěšné aukce holubů na webu svazu. Podrobně se
vrátil k oblasti rodových kroužků a jejich objednávání. Ve své prezentaci seznámil
přítomné s cenovými nabídkami a vyhodnocením kvality rodových kroužků.
Kvalita rodových kroužků je dobrá, což konstatovalo i prezidium na své schůzi
a bylo /v poměru 7:3/ odsouhlaseno pokračovat v objednání stávajících rodových
kroužků. Další oblastí prezentace prezidenta svazu Ing. Jaroslava Novotného byla
ptačí chřipka. Podrobně rozebral výzkum uskutečněný v Německu. Bylo
prokázáno, že holubi nejsou proti infekci ptačí chřipky plně imunní. Při
experimentální vysoké dávce agresivní formy viru mohou být také holubi
infikováni. Ve svém vystoupení se vyjádřil i k 35. Olympiádě v Bruselu, volbě
zástupce ČMS do řídícího výboru FCI a uspořádání MS 2017 v Portugalsku.
V závěru své zprávy popřál všem zvoleným funkcionářů hodně úspěchů v jejich
práci.
4. Zpráva mandátové komise
Zprávu předložil Ing. Karel Vašíček. Na dnešní svazové konferenci jsou přítomni
zástupci 31 Oblastních spolků (z 32 OS). Nejsou přítomni zástupci Oblastního
spolku Náchod. Celkem je k dispozici 87 hlasů (nadpoloviční většina 44 hlasů).
Pro volbu prezidenta svazu a předsedy ústřední revizní komise 84 hlasů
(nadpoloviční většina 43 hlasů).

5. Zpráva pokladníka svazu o výsledku hospodaření v roce 2016
Zpráva přednesl pokladník svazu Ing. Jan Jakubec.
Čerpání rozpočtu v roce 2016:
Příjmy
Výdaje
Rozdíl

-

754 982 Kč
861 023 Kč
106 041 Kč

Čerpání rozpočtu bylo schodkové především z důvodu kumulace úhrady dvou
ročníků rodových kroužků (2016 a 2017). Hlasováno – pro 87 hlasů. Schváleno.
6. Zpráva předsedy ústřední revizní komise
Zprávu přednesl předseda ústřední revizní komise Oldřich Svoboda. Kontrola byla
provedena za rok 2016 a nebyly zjištěny žádné závady. Kontrolní zpráva je
přílohou zápisu.
7. Návrh rozpočtu svazu na rok 2017
Návrh rozpočtu svazu na rok 2017 předložil pokladník Ing. Jan Jakubec.
Předpokládaný příjem:
Předpokládané výdaje:
Rozdíl:
-

891 000 Kč
991 000 Kč
100 000 Kč.

Rozpočet je plánován jako schodkový z důvodu úhrady právních služeb
na dokončení registrace všech spolků ve struktuře svazu a dále z důvodu
předpokládaného centrálního pořízení razítek pro všechny spolky ve struktuře
svazu. Hlasováno – pro 87 hlasů. Schváleno.
8. Termínový kalendář na rok 2017
Termínový kalendář na rok 2017 předložil prezident svazu Ing. Jaroslav Novotný.
- Členské příspěvky na rok 2017 činí 100,- Kč za člena. Chovatelé do 18-ti roků
členské příspěvky neplatí.
- Rodové kroužky na rok 2018. Kroužky objednat na formuláři do 31.3.2017.
Cena kroužku na rok 2018 činí 4,50 Kč.
- Závodní gumičky na rok 2018. Gumičky objednat na formuláři do 31.3.2017.
Cena gumičky na rok 2018 činí 1,70 Kč.
- Závodní plány + kooperace zaslat do 31.3.2017 na adresu výcvikářů
Zemských spolků.
- Celostátní výstava ČMS CHPH 12.1. – 13.1.2018, organizátorem bude ŘV
MSS CHPH.
- Mistrovství světa holoubat a mistrovství mladých chovatelů. Uskuteční se
v Portugalsku. Kolekci České republiky bude tvořit 30 holoubat + 30 holoubat
mladých chovatelů. Přeprava bude zajištěna letecky spolu se Slovenským
svazem.
- Dodání holoubat potvrdí chovatelé a chovatelé do 18-ti roku, tajemníku svazu
do 31.3.2017.
- Evropská výstava Nitra 26. – 28.1.2018

9. Návrh celostátních soutěží a jejich propozic v roce 2017
9/1 Návrh na změnu výpočtu Celostátního mistrovství s cílem sjednocení
startovacích pozic. Návrh obsahuje deklarování závodů v závodních plánech,
na KT 10 závodů, ST 8 závodů a DT 6 závodů
Hlasováno – pro 87 hlasů. Schváleno.
9/2 V Mistrovství holoubat se navrhuje počítat 5 holoubat se splněnými
podmínkami kategorie F.
Hlasováno – pro 87 hlasů. Schváleno.
9/3 Mistrovství mladých chovatelů. Dolní hranici zvýšit na 10 let.
Hlasování – pro 87 hlasů. Schváleno.
10. Návrhy na změny a doplnění svazových dokumentů
Prezident svazu Ing. Jaroslav Novotný přednesl návrhy na změny bodu 8 odst. 3
Jednacího řádu, bodu III. odst. 2 Výstavního řádu a § 17 odst. 1 a 2 Závodního
řádu.
Hlasování: Jednací řád – pro 87 hlasů. Schváleno.
Výstavní řád – pro 87 hlasů. Schváleno.
Závodní řád – pro 83 hlasů, proti 4 hlasy. Schváleno.
Návrh na změnu řazení holubů ve výsledkové listině při stejné rychlosti. Úprava
§ 18 odst. 5 Závodního řádu. Navrženo stejné pořadí.
Hlasováno pro 87 hlasů. Schváleno.
Vystavení duplikátu. Ruší se poplatek. Chovatel v případě, že ztratí průkazku, musí
prokázat, že tyto rodové kroužky obdržel.
Hlasování – pro 87 hlasů. Schváleno.
Všechny změny jsou zveřejněny na www stránkách svazu.
11. Volba prezidenta svazu a předsedy ústřední revizní komise
Před samotnými volbami vystoupil prezident svazu Ing. Jaroslav Novotný s tím,
že chce delegáty konference seznámit s tím, že i když při posledních volbách jasně
deklaroval, že je to pro něho volební období poslední, přesto byl Moravskoslezským spolkem navržen na prezidenta. Některými členy je mu vyčítáno,
že nechce kandidovat a že je to projevená neúcta k nominaci a tak po zvážení všech
okolností bude kandidovat a nechá rozhodnout tuto konferenci.
Konference odsouhlasila, že volby budou tajné a to hlasováním – pro 59 hlasů,
proti 28 hlasů.
Po provedených volbách a sečtení hlasů předložil zprávu o výsledku voleb
prezidenta svazu a předsedy ústřední volební komise MVDr. Martin Polášek.
V tajné volbě byl prezidentem svazu zvolen Jan Filipi počtem hlasů 54. Kandidát
Ing. Jaroslav Novotný obdržel 30 hlasů.

Členové prezídia zvoleni za Český spolek: Ing. Jan Jakubec, Václav Hrudka, Josef
Bastl, JUDr. Pavel Opatrný, Václav Špilar.
Členové prezídia zvoleni za Moravskoslezský spolek: Ing. Roman Randjak,
Dagmar Bortlová, Miroslav Uherek, Aleš Truhlář, Marek Skrbek.
V tajné volbě byl předsedou ústřední revizní komise zvolen Pavel Lundák počtem
49 hlasů. Kandidát František Zeman obdržel 35 hlasů.
Členové ústřední revizní komise zvoleni za Český spolek: Pavel Echtner, Ivan
Voneš.
Členové ústřední revizní komise zvolení za Moravskoslezský spolek: Lubomír
Becha, František Zeman.
Účast našich zástupců v komisích FCI. Po krátké diskuzi byli navrženi:
- standardní komise - Jan Filipi
- sportovní komise - Lubomír Kubáček
- komise informační - Jan Filipi
Hlasováno – pro 87 hlasů. Schváleno.
12. Diskuse
12/1 V diskusi vystoupil Oldřich Svoboda podál návrh, aby tato konference dala
za úkol zemským spolků projednat uspořádání národního závodu z Oostende.
12/2 Dále vystoupil prezident svazu Jan Filipi a informoval konferenci, že ze zaslané neúplné evidence provedl propočet průměrného věku členské základny
svazu a vyšlo mu, že průměrný věk členů je 62 let. Pro dokreslení ještě uvedl,
že např. Uherské Hradiště má věkový průměr 56 let, Hodonín 60 let, Brno
66 let, Pardubice 66 let, atd.
12/3 MVDr. Martin Polášek požádal konferenci ve vztahu k internetovým aukcím
pořádaným na svazových www stránkách, aby konference odsouhlasila,
nebo neodsouhlasila, že administrátorem bude nadále on. Bude řešit prezidium.
Hlasování – pro 83 hlasů, proti 0, zdržel se jeden delegát se 4 hlasy.
Schváleno.
13. Návrh na usnesení svazové konference
Návrh návrhové komise na usnesení svazové konference přednesl Ing. Václav
Švec.
Hlasováno 87 hlasů pro. Schváleno.

Po přečtení návrhu usnesení vystoupil Miroslav Uherek a vyzval nového
prezidenta, aby představil svoji vizi pro nadcházející volební období. Prezident Jan
Filipi odpověděl, že pan Novotný svaz vedl, tak jak ho vedl, spíš dobře než naopak.
Z pozice mladšího jsem však viděl i pár chyb a proto jsem do této volby šel. Co se
týče budoucnosti, chtěl bych hlavně pozdvihnout povědomí u veřejnosti,
To znamená, aby o nás věděl celý svět, celá republika. Budeme dělat na všech
úrovních prezentace, abychom zpopularizovali náš koníček u široké veřejnosti.
Další oblastí je možnost získání dotací. V neposlední řadě je oblast kontrol
a to i dopingových. Dalším cílem je nyní především ptačí chřipka – navázat kontakt
se Státní veterinární správou.
14. Ocenění účastníků Olympiády v Bruselu
Předání pohárů a diplomů účastníkům Olympiády v Bruselu předal prezident svazu
Jan Filipi. Na závěr byla udělána společné fotka, která bude zveřejněna
ve svazovém zpravodaji.
Závěrem předal prezident svazu titul „Čestný člen svazu“ udělený Prezídiem
Českomoravského svazu JUDr. Pavlu Opatrnému a Antonínu Kavanovi.
15. Závěr svazové konference
Prezident svazu Jan Filipi svazovou konferenci ukončil.
Střítež 25.2.2017
Zapsal: Ing. Jiří Hlaváček
Schválil: Jan Filipi

Zpráva
ÚRK ČMS CHPH
Vážení zástupci Oblastních Spolků ČMS CHPH, účastníci volební konference
ve Střítěži u Jihlavy, konané25.2.2017.
URK provedla kontrolu hospodaření za rok 2O16. Kontrola byla provedena
shlédnutím položek příjmů a výdajů pokladní knihy a nebyly shledány žádné
závady. URK se shodla, že pokladna je vedena ing. J. Jakubcem na profesionální
úrovni. Detailní finanční zpráva byla přednesena pokladníkem a je bezpředmětné
zde znovu uvádět jednotlivé položky.
URK doporučuje konferenci schválit hospodaření svazu.
Dále předseda URK děkuje všem členům za práci a přeje všem chovatelům PH
mnoho úspěchů a osobní pohody.
Za URK předseda

Svoboda Oldřich
Becha Lubomír
Zeman František

Usnesení
ze svazové konference Českomoravského svazu
chovatelů poštovních holubů konané 25.2.2017
ve Stříteži u Jihlavy
Svazová konference schvaluje:
- mandátovou komisi, volební komisi a návrhovou komisi
- zprávu pokladníka svazu o hospodaření za rok 2016
- zprávu předsedy ústřední revizní komise
- finanční rozpočet Svazu na rok 2017
- členský příspěvek na rok 2017 ve výši 100,- Kč, mimo členů do 18 let
- nové znění: bodu 8 odst. 3 Jednacího řádu, bodu III. odst. 2e Výstavního řádu,
§ 17 odst. 1, 2 a § 18 odst. 5 Závodního řádu,
- podmínky pro vystavení duplikátu průkazu o vlastnictví poštovního holuba
- propozice výkonnostních soutěží v ČR a propozice celostátních soutěží na rok
2017
- kandidáty do komisí FCI: standard - Jan Filipi
sportovní - Lubomír Kubáček
informatiční - Jan Filipi
Svazová konference zvolila na funkční období 2017 – 2019:
- prezidentem svazu Jana Filipi
- předsedou ústřední revizní komise Pavla Lundáka
Svazová konference bere na vědomí:
- zprávu mandátové komise
- zprávu prezidenta svazu
- zprávu volební komise
- členy prezidia a členy ústřední revizní komise zvolené na zemských
konferencích
Svazová konference ukládá prezidiu:
- projednat diskusní příspěvky delegátů konference:
možnost národního závodu Oostende
podmínky internetové aukce poštovních holubů na svazovém webu
Svazová konference dále ukládá:
- Moravskoslezskému spolku CHPH uspořádat Celostátní výstavu poštovních
holubů
Návrhová komise: Michaela Mecerová, Jaroslav Frenzl, Ing. Václav Švec

