Zápis
ze Zemské konference Českého sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne 18.
března 2016 ve Slivenci.
Účast: Delegáti 18 OS ČS CHPH - viz prezenční listina (plná účast)
Všichni členové ŘV, a RK
Host - JUDr. Pavel Opatrný,
1) Konferenci zahájil v 19,00 hod. Ing. Václav Blažek. Po schválení programu byli navrženi
do mandátové a volební komise Ing. Jan Jakubec, Ing. Jan Kaplan a Pavel Lundák, do
návrhové komise byli navrženi Václav Hrudka, Ing. Václav Zikmund a Tomáš Bouška.
Navržení členové komisí byli zvoleni všemi hlasy delegátů.
2) Kontrolu usnesení z minulé konference ČS CHPH provedl Ing. Václav Blažek.
Konstatoval, že úkoly z minulé konference byly splněny, s pravomocemi startérů v
Německu budou delegáti seznámeni na dnešní konferenci.
3) Zprávu o činnosti za uplynulé volební období přednesl Ing. Václav Blažek. V úvodu
zprávy krátce zhodnotil závodní sezónu, která proběhla úspěšně bez zásadních problémů
– podrobné zhodnocení sezóny bylo provedeno na podzimní konferenci. Rovněž výstavní
sezóna nedoznala žádných zásadních negativních jevů. V průběhu závodní sezóny 2015
se neuskutečnila žádná dopingová kontrola, což je nutné v letošním roce napravit. Rovněž
je nutné narovnat nesrovnalosti ve vztazích v posuzovatelské komisi a projevy
dvojkolejnosti v řízení této komise. Výpočetní program byl sice převeden do majetku
svazu, ale přes to jsou náklady na jeho obsluhu a údržbu poměrně značné. I přes kladné
hodnocení závodní sezóny připomenul Ing. Blažek některá porušení závodního řádu a
dalších svazových dokumentů, které musely orgány Českého sdružení řešit. V další části
se Ing. Blažek zabýval úkoly pro nadcházející období. Stěžejním úkolem je kvalitní
zajištění organizace zemských závodů včetně koordinace dopravy na tyto závody.
V podzimních měsících proběhnou volby ve všech úrovních svazové struktury. Vzhledem
k tomu, že s velkou pravděpodobností dojde k značné generační výměně, je nutné věnovat
patřičnou pozornost výběru kandidátů jak po stránce odborné zdatnosti, tak především po
stránce morální kvality. České sdružení bude kromě podzimní zemské výstavy též
zajišťovat celostátní výstavu, která se uskuteční 6. a 7. ledna 2017. Organizační zajištění
celostátní výstavy bude poslední zásadní úkol současného řídícího výboru, který bude
tvořit jádro výstavního výboru. V závěrečné části hovořil o neutěšeném vývoji členské
základny, který je charakterizován neustálým poklesem členů v jednotlivých oblastních
spolcích, což ve svém důsledku přináší i snižování počtů nasazených holubů na střední a
dlouhé tratě. V samotném závěru svého vystoupení popřál Ing. Blažek všem hodně
úspěchů v nadcházející závodní sezóně, minimum problémů a vyšší podíl chovatelů z řad
Českého sdružení v mistrovských soutěžích družstev i jednotlivců v rámci ČR.
4) Zprávu o výsledku hospodaření v roce 2015 přednesl pokladník ČS Václav Hrudka.
Celkové příjmy dosáhly výše 181.150,-- Kč a výdaje částky 137.724,.-- Kč. To znamená,

že hospodaření skončilo přebytkem 43.426,-- Kč. Půjčky, které byly poskytnuty
z prostředků ČS jsou řádně spláceny.
5) Václav Kratochvíl přednesl zprávu revizní komise. Oznámil, že kontrola účetních dokladů
vztahujících se k hospodaření v roce 2014 byla provedena členy revizní komise a nebylo
shledáno závad – proto navrhuje výsledek hospodaření za rok 2015 schválit. Delegáti
konference následně hlasováním výsledek hospodaření schválili. V minulém roce
nemusela revizní komise řešit žádné stížnosti ani nesrovnalosti.
6) Výcvikář ČS Jan Filipi seznámil přítomné s aktuálními úkoly závodní sezóny 2016. Ještě
jednou poděkoval za navržení býti zástupcem ČMS CHPH na zasedáních v FCI a
aktuálně informoval o březnovém zasedání. Dále seznámil delegáty s propozicemi
zemských soutěží a závodů ČS CHPH, které budou umístěny na webu svazu. Na
doporučení Josefa Touška se předkládá delegátům konference návrh na ocenění pohárem
prvních 10 chovatelů ve všech soutěžích ČS CHPH.
Přepravci na ZZ Oostende budou OS CHPH Pardubice a Louny, kdy jedinou žádost
zaslalo OS CHPH Pardubice. Výcvikář dále seznámil delegáty s důležitými termíny pro
zaslání letových plánů a složení chovatelských týmů do 31.3.2016, seznamy hostujících a
mladých chovatelů do 31.8.2016. V závěru vystoupení informoval delegáty o došlých
žádostech nadoblastních kooperací (do 28.2.2016), které byly ŘV ČS CHPH schváleny a
promítnou se v sekci Výsledky ČS CHPH na webu svazu.
7) Václav Hrudka přednesl návrh rozpočtu na rok 2016 jako vyrovnaný. V následné diskusi
delegáti doporučili zvýšit výdajovou položku na ocenění zemských závodů a zemských
soutěží o 60.000,-- Kč. Celkové příjmy jsou po úpravě plánované ve výši 132.400,-- Kč a
celkové výdaje ve výši 192.4000,-- Kč. Rozpočet je tedy koncipován jako schodkový
v částce – 60.000,-- Kč. Delegáti konference rozpočet v této podobě schválili.
8) Organizační záležitosti:
o Delegáti konference rozhodli, že od letošního roku bude zemský závod na dlouhé trati
pojmenován Memoriálem Vladimíra Kolaříka.
o Dopravu na zemský závod Oostende (pokud se nepodaří dojednat start v Oostende
bude startovací místo v Knokke zajistí OS Pardubice a OS Louny. Počty přihlášených
holubů nahlásí jednotlivé OS výcvikáři ČS Janu Filipi nejpozději do 30.4.2016.
o Přítomní delegáti rozhodli, že celostátní výstava, která se uskuteční v Lysé nad Labem
6. a 7. ledna 2017 bude probíhat ve dvou výstavních halách tak jak tomu bylo před
rokem 2012. Výstava bude koncipována bez oficiálního společenského večírku.
Delegáti současně nedoporučili zařazovat mezi výstavní kategorie standardní poštovní
holuby bez splněného limitu.
o Jan Filipi pokračuje na tvorbě nového výpočetního programu, který by měl mít lepší
výstupní parametry proti současnému programu. Delegáti s tímto vyslovili souhlas a
doporučili pokračovat na jeho dokončení.

o Pořadatelem zemské výstavy 2016 byl schválen oblastní spolek Středočeské. Výstava
se uskuteční 26. 11. 2016 v kulturním domě v Kozárovicích.
o Přítomným byly připomenuty termíny pro zaslání závodních plánů, objednávkách
kroužků a gumiček a termínu pro zaslání seznamu proškolených vedoucích
zasazovacích středisek. Gumičky pro rok 2016 byly distribuovány zástupcům
jednotlivých OS přímo na konferenci.
9) Diskuse:
- probíhala průběžně k jednotlivým bodům programu.
- Dr. Pavel Opatrný podal informaci o práci sboru posuzovatelů. Kriticky se vyjádřil
k stávající situaci, kdy je zvolen předseda posuzovatelské komise a současně je
jmenován garant za posuzovatele z členů prezídia, což vnáší neklid a nervozitu do
řad posuzovatelů. Rovněž se kriticky vyjádřil k současnému systému výběru
kolekce na Olympiádu, popř. EV. Doporučil, aby výběr kolekce na tyto vrcholné
mezinárodní výstavy byl čistě v kompetenci oficiálních posuzovatelů CV. Dále
informoval o školení posuzovatelů, které proběhne na podzim 2016 na území
Českého sdružení.
- Ivan Voneš konstatoval, že neschválení žádné z variant možnosti rozdělení
celosvazových financí, o kterých se jednalo na celostátní konferenci, bylo
nesprávným krokem, hlavně z pohledu budoucnosti pro velkou většinu oblastních
spolků. Po diskusi k tomuto příspěvku doporučili delegáti konference se k otázce
možnosti rozdělení financí vrátit na podzimní konferenci.
- Jiří Kroupa mimo jiné doporučil změnit současné místo startu zemského závodu
na střední trati, dále doporučil uskutečnit v každém roce dva zemské závody na
dlouhé trati. Dále Jiří Kroupa omluvil OS České Budějovice z účasti na MS
holoubat v letošním roce.
- M. Filipčík podal návrh na zvážení možnosti vrátit se k principu konání
celostátních konferencí při celostátní výstavě.
- Jan Filipi předal diplomy, které byly uděleny našim chovatelům v rámci
vyhodnocení Intermistrovství 2015.
10) Václav Hrudka přednesl návrh usnesení takto:

Konference schvaluje:
o složení mandátové, a návrhové komise
o výsledek hospodaření za rok 2015
o rozpočet na rok 2016 se schodkem -60.000,-- Kč
o vyhlášení zemského závodu na DT Memoriálem Vladimíra Kolaříka
o jako pořadatele zemské výstavy 2016 OS Středočeské
o pokračování prací na novém výpočetním programu
o navýšení počtu oceněných chovatelů v soutěžích ČS
o navýšení finančního ocenění zemských závodů

Konference bere na vědomí:
o zprávu předsedy ŘV ČS CHPH
o zprávu vycvikáte ČS CHPH o přípravě závodní sezóny 2016
o propozice zemských soutěží a zemských závodů 2016
o zprávu předsedy RK ČS CHPH
o příspěvky z diskuse uvedené v zápise
Konference ukládá:
o Členům ŘV znovu iniciovat jednání ohledně rozdělení svazových financí.
o Tajemníkovi ČS sumarizovat seznamy kandidátů do ŘV, RK a Prezídia
vzešlých z podzimních voleb v jednotlivých OS a seznam všech kandidátů
za celé České sdružení rozeslat zpět na jednotlivé OS.
o Členům ŘV koncipovat program CV 2017 bez oficiálního společenského
večera a bez účasti standardních holubů bez limitu.
o Předsedům jednotlivých OS nahlásit do 30.4.2016 počty holubů na ZZ
Oostende Janu Filipi.
o Předsedům jednotlivých OS nahlásit závodní plány a chovatelské týmy
nejpozději do 31.3.2016 a seznamy hostujících chovatelů nejpozději do
31.8.2016 Janu Filipi.
o Zájemcům o přepravu na zemský závod na DT v příštích létech zaslat
výcvikáři ČS žádost nejpozději do 28.2. příslušného roku.

Usnesení bylo schváleno 46 (ze 46 možných) mandátními hlasy přítomných delegátů.

Konference byla ukončena v 22,15 hod.

Zapsal: Ing. Jan Jakubec

schválil: Ing. Václav Blažek
předseda ŘV ČS CHPH

