Zápis
ze Zemské konference Českého sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne
15. března 2019 ve Slivenci.
Účast: Delegáti 17 OS ČS CHPH, všichni členové ŘV a RK – viz prezenční listina
Omluveni: OS Podoubraví
1) Konferenci z pověření předsedy ŘV ČS CHPH zahájil v 18,00 hod. a dále řídil její průběh Jan
Jakubec. V úvodu seznámil přítomné s programem konference, který delegáti bez připomínek
schválili, dále bylo schváleno složení komisí konference. Do mandátové komise byli zvoleni
Jan Jakubec, Jiří Kroupa a Vítězslav Truksa, do návrhové komise byli zvoleni Václav
Hrudka, Vlastimil Zima a Josef Toušek. Při kontrole plnění usnesení z minulé konference
konstatoval, že všechny úkoly byly splněny nebo se průběžně plní. Následně informoval
přítomné delegáty o počtech mandátních hlasů s tím, že konference je usnášení schopná.
2) Ve zprávě o činnosti zhodnotil předseda ŘV ČS CHPH Václav Špilar celostátní výstavu
2019. Konstatoval, že výstava byla díky úzké spolupráci s Výstavištěm v Lysé nad Labem
dobře organizačně zvládnuta. Při účasti cca 3.500 návštěvníků (z nichž bylo nemalé procento
mladých) to byla jistě dobrá propagace poštovního holubářství. Model společné celostátní
výstavy s výstavou holubů Českého svazu chovatelů byl použit poprvé a přes dílčí drobné
nedostatky (sortiment klecí, občerstvení návštěvníků) lze považovat tento model do budoucna
za vhodný především s výhledem na neustále se zvyšující věk členské základny a ubývající
počty chovatelů schopných a ochotných podílet se na zabezpečení CV. V další části zprávy
kladně hodnotil konstruktivní průběh celostátní konference a především skutečnost, že se po 3
letech diskusí podařilo schválit návrh Českého spolku na uvolnění části celosvazových
finančních prostředků s využitím na rozvoj chovatelské činnosti. Dále se pozastavil nad
značnou migrací místních spolků mezi sousedními oblastními sdruženími. Připomenul, že
nově vyvíjena vakcína proti holouběcí nemoci firmou Pharmagal Nitra je v závěrečné fázi
registrace a předběžné výsledky její účinnosti jsou velmi optimistické. V závěru svého
vystoupení apeloval Václav Špilar na zástupce jednotlivých oblastních sdružení, aby se
aktivně zapojili do přípravy podzimních voleb a velkou pozornost věnovali výběru vhodných
kandidátů do všech orgánů svazové struktury.
3) Václav Hrudka přednesl zprávu o čerpání rozpočtu v roce 2018. Příjmy dosáhly výše
206.214,-- Kč, tj. proti plánu 129.000,-- Kč navýšení příjmů o více jak 77 tisíc. Výdaje byly
293.346,-- Kč, tj. proti plánu 226.100,-- Kč navýšení o 67.000. Rozdíl mezi příjmy a výdaji
činí částku -87.132,-- Kč, což je proti plánu -97.100 Kč lepší výsledek o 10 tisíc. Celkový
výsledek hospodaření za rok 2018 lze tedy hodnotit jako úspěšný. V rámci zprávy též Václav
Hrudka seznámil přítomné delegáty s finančním výsledkem celostátní výstavy 2019.
4) Zprávu RK ČS CHPH přednesl předseda RK Pavel Lundák. Konstatoval, že revizní komise
za uplynulý rok neobdržela žádný podnět k prošetření. Drobné nedostatky, které vznikly
v souvislosti se závodní sezónou, byly nebo jsou řešeny v rámci pravomocí oblastních
konferencí. Revizní komise se sešla v uplynulém období na několika schůzích. Revizní
komise provedla kontrolu hospodaření zemského spolku za rok 2018, včetně kontroly

dokladů k jednotlivým účetním operacím a neshledala žádných nedostatků. Pavel Lundák
kladně ocenil práci pokladníka Václava Hrudky a doporučil delegátům konference výsledek
hospodaření za rok 2018 schválit. Delegáti následně výsledek hospodaření schválili.
5) Návrh na rozpočet pro rok 2018 přednesl Václav Hrudka. Rozpočet je koncipován jako
přebytkový ve výši 812.465,-- Kč s tím, že celkové příjmy se předpokládají ve výši
1.028.565,-- Kč a celkové výdaje 216.100,-- Kč. Hlavní podíl na nárůstu příjmů a v důsledku
toho i výsledného přebytku je předpokládaný převod části finančních prostředků
z celosvazového účtu na zemská sdružení, které bylo schváleno celosvazovou konferencí dne
16. 2. 2019. Po krátké diskusi byl rozpočet na rok 2019 schválen.
6) Jan Filipi upozornil na změny Propozic výkonnostních soutěží ČR 2019 (soutěžní družstva,
počet závodů, nová olympijská kategorie). Zmínil datum 31. 3. 2019, do kdy je třeba zaslat
závodní plány, kooperace, závodní týmy a mladé chovatele, které je také nutné společně
s hosty označit ve výpočetním programu. Přítomné seznámil s na podzim schválenými
Propozicemi zemských soutěží a závodů pro rok 2019. Zemské závody budou 4, dopravu na
ZZ Knokke zabezpečí OS Pardubice a OS Polabí. Dále podal informaci o aplikaci on-line
hlášení. V součinnosti s předsedou OS Louny upřesnil úpravu závodního plánu OS Louny na
rok 2019.
7) Organizační záležitosti:
o Pořádání zemské výstavy 2018 bylo přiděleno OS Český západ. Předseda OS předloží na
příštím zasedání ŘV ČS CHPH organizační opatření k zajištění výstavy.
o Předseda ČS Václav Špilar projednal s přítomnými zástupci jednotlivých OS, kteří
připravují v roce 2019 závod z vypouštěcího místa Eschweiler možnosti kooperace při
startu a společném vypuštění holubů. Podrobnosti budou dojednány na úrovni garantů za
jednotlivá kooperační uskupení.
o Koordinátorem přepravy na zemské závody bude Jan Filipi, zástupci jednotlivých
kooperačních uskupení mu nahlásí do 31. 3. 2019 domluvené dílčí kooperace při
přepravě.
o Delegáti byli opětovně rámcově seznámeni s harmonogramem voleb v roce 2019, při této
příležitosti byl delegáty podpořen návrh, aby v příštím volebním období byl zvolen delší
časový úsek mezi volebními konferencemi OS a volební konferencí Českého spolku.
8) Diskuse:
o Ondřej Bukovický upozornil na skutečnost, že OS Karlovy Vary nesplňují na žádném
zemském závodu limit 700 km a požádal, aby pro rok 2020 při plánování zemských
závodů bylo zvoleno takové startovací místo, kde by i chovatelé OS Karlovy Vary
splňovali podmínku 700 km. Václav Špilar podotknul, že tento problém se týká také části
chovatelů OS Český západ a podpořil požadavek OS K. Vary.
o Josef Toušek, Václav Špilar, Ivan Voneš a další delegáti se zabývali ve svých diskusních
příspěvcích využitím finančních prostředků přidělených z celostátního účtu ČMS CHPH.
Výsledkem diskuse je úkol pro členy ŘV navrhnout 3 varianty využití těchto finančních
prostředků k projednání na podzimní konferenci ČS.

o V souvislosti s diskusí o využití finančních prostředků podal Jan Filipi vysvětlení
k systému automatizace přenosu výpočtových dat v Německu a Belgii a zabýval se též
možnostmi budoucího využití tohoto systému v podmínkách ČR.
o Josef Toušek doporučil, aby výstavní výbor příští CV v Lysé nad Labem zajistil větší
prostor pro posezení návštěvníků výstavy, včetně rozšíření kapacity na občerstvení
návštěvníků.
o Ing. Dušan Vantroba přednesl žádost OS Tábor o přidělení části finančních prostředků na
pokrytí výdajů modernizace vlastního dopravního prostředku v souvislosti s přijetím MS
Sedlčany do OS Tábor. Situace bude řešena v rámci využití přidělených celosvazových
financí, popřípadě bezúročnou půjčkou.
o Ivan Voneš upozornil na systémový problém s aukcí na webu ČMS CHPH. Problém
spočívá v tom, že ze strany svazu není ošetřen případ, kdy účastník aukce vydraží holuba,
ale následně holuba nepřevezme a neuhradí vydraženou cenu. Koordinátor aukce Josef
Bastl vysvětlil, že jediným možným postihem je případné neumožnění zúčastnit se další
aukce takto jednajícímu chovateli.
9) Václav Hrudka přednesl návrh usnesení takto:
Konference schvaluje:
o složení mandátové a návrhové komise
o zprávu o čerpání rozpočtu v roce 2018 přednesenou Václavem Hrudkou
o rozpočet na rok 2019
o přidělení uspořádání zemské 2019 výstavy OS Český západ
o Úpravu závodního plánu OS Louny
Konference bere na vědomí:
o zprávu předsedy ŘV ČS CHPH za období od minulé konference přednesenou Václavem
Špilarem
o zprávu výcvikáře ČS o přípravě závodní sezóny 2019 přednesenou Janem Filipi
o zprávu RK ČS CHPH přednesenou Pavlem Lundákem
o příspěvky z diskuse uvedené v zápise
Konference ukládá:
-

členům ŘV ČS CHPH zpracovat 3 varianty využití finančních prostředků
převedených z celosvazového účtu a předložit je k projednání na podzimní
konferenci.

-

členům ŘV projednat na zasedání výboru diskusní příspěvky z konference

Usnesení bylo schváleno všemi 43 mandátními hlasy přítomných delegátů.

10) Závěr konference provedl Václav Špilar. Ve svém závěrečném vystoupení poděkoval
delegátům za konstruktivní přístup k projednávaným bodům programu a všem chovatelům
popřál hodně chovatelských a sportovních úspěchů v nadcházející závodní sezóně včetně
správné volby při výběru kandidátů v podzimních volbách.
Konference byla ukončena v 21,30 hod.

Zapsal: Ing. Jan Jakubec

schválil: Václav Špilar
předseda ŘV ČS CHPH

