
 

                                                            Z á p i s  
                                                               č. 03/2017  
 
ze schůze Prezídia Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů konané dne 19. 9. 2017 v kanceláři ČMS CHPH Bělohorská 
3022/47, 636 00 Brno.  
 
Přítomni:  Filipi Jan, Ing. Randjak Roman, Ing. Jakubec Jan, Hrudka Václav, Bortlová Dagmar, JUDr. Opatrný Pavel,  Lundák Pavel,                 

Ing. Hlaváček Jiří 
 
Omluveni:  Bastl Josef, Skrbek Marek, Špilar Václav, Truhlář Aleš, Uherek Miroslav  
 
Program: 1/ Kontrola úkolů z minulé schůze Prezídia  
                 2/ Zprávy pracovních komisí Prezidia 
                     - výcviková komise 
                     - standardní komise 
                     - komise pro mládež 
                     - veterinární a dopingová komise 
                     - komise pro výpočetní program svazu 
                     - komunikační a informační komise 
                     - redakční rada IZ Poštovní holub 
                  3/ Výsledky celostátních soutěží, národní závod 
                  4/ Propozice Celostátní výstavy Hluk 2018 
                  5/ Mistrovství světa holoubat 2017 a 2018 
                  6/ Spolkový rejstřík, aktualizace svazových dokumentú 
                  7/ Došlá pošta a další         
 
Schůzi zahájil v 15.30 hod. prezident svazu Filipi Jan, přivítal přítomné a seznámil je s navrženým programem, který byl bez požadavku 
na doplnění schválen.  
 
1/   Kontrola úkolů z minulé schůze Prezídia  
1/1  Prezident Filipi Jan upozornil na nová startovací místa. Bylo dohodnuto, že výcviková komise do nové závodní sezony projde 

všechna vypouštěcí místa a zaktualizuje startéry. Dále budou vyrobena startovací razítka, kde ještě nejsou.   
1/2  Dále prezident Filipi Jan informoval o „Charitativní aukci pro Emičku“ ve prospěch nemocné holčičky Emičky Kučerové. Akce 

proběhla tak, jak bylo dohodnuto na posledním jednání Prezídia.  
1/3  V dalším bodě prezident Filipi Jan informoval, že poslal objednávku na rodové kroužky již osvědčené firmě Rexworks. Pro rok 2018 

jsou kroužky zelené barvy. Gumičky a karty o vlastnictví jsou již na místě a budou distribuovány OS CHPH.  
1/4 Další úkoly budou řešeny v jednotlivých bodech programu.  
 
2/   Zprávy pracovních komisí Prezidia 
2/1  Výcviková komise.  

Sezona proběhla bez komplikací. Pouze se řešilo několik holubů, kteří uletěli při konání národního závodu. V souladu se Závodním 
řádem bylo vyřazeno celé nasazovací středisko.  

2/2  Standardní komise.  
JUDr. Opatrný Pavel informoval o připravovaném školení posuzovatelů. Budou se mimo jiné řešit otázky standard bez limitu, výběr 
posuzovatelů CV, atd. S výsledkem bude Prezidium seznámeno na listopadové schůzi Prezídia.  

2/3  Komise pro mládež.  
Komise zpracovala letáček poskytnutý španělským svazem o chlapci, který našel zraněného holuba a stal se chovatelem. 
Po korektuře bude v několika exemplářích vytištěn a rozdáván dětem např. na CV.  
Dále vyla vyhodnocena soutěž pro mladé chovatele z IZ 2/2017. Došlo deset správných odpovědí. V průběhu schůze bylo Dagmar 
Bortlovou vylosováno:  
- holoubě od Kubáčka Lubomíra vyhrává Baštrnák Jaroslav ml.  
- holoubě od MVDr. Polášků vyhrává Strnadel Jan  
- holoubě od Jochmana Zdeňka vyhrává Hutárek Jiří ml.  

 Další soutěž pro mladé chovatele bude v IZ 3/2017.  
2/4  Veterinární a dopingová komise.  

Komise v letošním roce, žádnou dopingovou kontrolu neprovedla, neboť laboratoř v Belgii, která byla certifikována pro tuto kontrolu 
ukončila tuto činnost a jiná obdobná nebyla nebo byla velmi finančně náročná. Pro rok 2018 se domlouvá spolupráce s německým 
svazem, vzorky budou zaslány do certifikované laboratoře v Holandsku. Byla zveřejněna nová studie k infekci ptačí chřipky 
u poštovních holubů, která měla pro poštovní holuby velmi příznivé výsledky, bude dále podrobena zkoumání. Více informací bude 
po říjnovém jednání FCI.  

2/5  Redakční rada IZ Poštovní holub.  
Všechna dočasná čísla byla vytisknuta a rozeslána. Ing. Novotný Jaroslav požádal, aby nadále nefiguroval jako vedoucí redakční 
rady. Je však ochoten nadále spolupracovat. Vše potřebné se dořeší na listopadové schůzi Prezídia tak, aby vše fungovalo i v roce 
2018.  

2/6  Komise pro výpočetní program svazu.  
V současné době nejsou žádné nové skutečnosti pro řešení. Jenom pro upřesnění mladí chovatelé od 10 do 25 let jsou označováni 
hvězdičkou.  

2/7  Komunikační a informační komise.  
Bude zavedena diskuze na www stránkách svazu. V současné době se tato oblast připravuje a s konečnou verzí bude Prezidium 
seznámeno na listopadové schůzi. Vše je spojeno s novou evidencí členů ČMS CHPH.  

 
  



3/   Výsledky celostátních soutěží, národní závod 
3/1  Prezident Filipi Jan informoval, že výsledky soutěží jsou průběžně vyhodnoceny a případné nepřesnosti, kterých nebylo moc, 

jsou aktuálně řešeny. Konečné výsledky budou schváleny po ukončení sezóny na listopadové schůzi Prezídia.  
3/2  Dalším bodem bylo zhodnocen národního závodu z Knokke. Bylo konstatováno, že závod byl velice vydařený a bude se v něm 

pokračovat.  
       V rámci tohoto bodu byla otevřena otázka dopravních prostředků v jednotlivých OS CHPH. Bude zpřehledněn a zjištěn stav 

dopravních prostředků všech OS, jejich kapacita a stav. A následně budou navržena opatření na zlepšení kvality přepravy 
poštovních holubů.  

   
4/   Propozice Celostátní výstavy Hluk 2018 
      Prezident Filipi Jan seznámil přítomné s propozicemi Celostátní výstavy v Hluku ve dnech 12. - 13. ledna 2018. V propozicích 

prakticky nedošlo k zásadním změnám oproti poslední CV, pouze pan Hala poslal žádost o umožnění vystavovat holuby bez 
nalétaných km. V žádosti je uvedeno, že výběr bude ze dvou výstav a to v Čechách a na Moravě, kde budou vybrány kolekce 
Čechy 12 H a 12 He a Morava 12 H a 12 He. Prezidium schválilo, že do propozic bude zahrnuta kategorie Standard H a He bez 
limitu v celkovém počtu 48 kusů. Při rovnosti bodů dvou a více holubů bude postupováno dle mezinárodního standardu poštovních 
holubů.  
Hlasováno o propozicích CV v Hluku – schváleno jednohlasně. 

 
5/   Mistrovství světa holoubat 2017 a 2018 
       Podrobně podána informace o průběhu výběru a předání holoubat na MS v Portugalsku - TS Mira. Bylo odesláno všech 60 ks, 

ale je třeba podotknout, že kvalita těchto holoubat nebyla na odpovídající úrovni, což se potvrdilo i v tom, že 20 ks nepřežilo usazení. 
Je otázkou zda by nebylo lepší výběr provádět jinak, z čehož vyplynul úkol pro výcvikovou komisi.  

 Dále bylo podrobně shrnuto dění v TS Mira a členové Prezidia byli seznámeni s výsledky. Vše bude také podrobně shrnuto v IZ.  
 MS 2018 bude na Taiwanu, jelikož zde příjem holoubat právě proběhlo, musel být ve spolupráci s výcvikovou komisí zvolen jiný 

způsob výběru. Po několika změnách v propozicích MS jsme vše zvládli a v době schůze byla naše kolekce 20 holoubat dopravena 
do svozového uzlu v Belgii. O dalším dění MS 2018 v TS Ping Tung budou chovatelé informováni na webových stránkách svazu 
a také v IZ.  

 
6/   Spolkový rejstřík, aktualizace svazových dokumentů 
       V současné době jsou již zaregistrovány všechny organizační složky dle požadavků a dopracovávají se spolky, které již nechtějí 

IČO. Vzhledem k těmto změnám je třeba ještě jednou projít všechny naše svazové dokumenty a popřípadě tyto změny promítnout 
do těchto dokumentů. Byl požádán pan Hrudka Václav, aby prošel všechny dokumenty a navrhl jejich aktualizaci pro schválení 
na konferenci.  

 
7/   Došlá pošta a další    
7/1  Stížnost pana Bojka Stanislava na hrubé urážky a pomluvy jeho osoby panem Truhlářem Alešem na diskuzním fóru u pana 

Ing. Matušky. Na tuto stížnost již reagoval Řídící výbor MSS a vzhledem k tomu, že Prezídium se shodlo na tom, že odpověď byla 
dostačující bude odpověď Prezídia ve stejném znění.  

7/2  Prezident svazu vytvoří nový formulář, který sjednotí evidenci členů, jejich adresu, souřadnice, počet chovaných holubů, objednávku 
kroužků, IZ, adresář MS CHPH, apod. 

 
Schůze ukončena v Brně 19. 9. 2017 v 19.00 hod.  
 
Zapsal:  Ing. Hlaváček Jiří  

tajemník  
 
Schválil:  Filipi Jan  

prezident  


