
                                               Z á p i s   
                                               č.  03/2019 

 
z mimořádné schůze Prezidia Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, konané dne  02.07.2019 ve svazové kanceláři v Brně. 
 

Přítomni:   Filipi Jan, Ing. Randjak Roman, Ing. Jakubec Jan, Bortlová Dagmar, Skrbek Marek, Jochman Zdeněk, Lundák Pavel,  
                    Ing. Hlaváček Jiří 
 

Omluveni: Špilar Václav, Bastl Josef, Hrudka Václav, JUDr. Opatrný Pavel, Truhlář Aleš   
 

 

Program:  1/ Vyjádření k dopisu Ing. Jakubce Jana 
                  2/ Informační zpravodaj Poštovní holub 
                  3/ Středoevropská výstava 2020 
                   
Schůzi zahájil prezident svazu Filipi Jan v 18.00 hod., přivítal přítomné a seznámil je s programem mimořádné schůze, která byla svolána 

na základě dopisu Ing. Jakubce, který oznámil, že s okamžitou platností odstupuje z funkce člena výstavního výboru SEV (dále jen 

Středoevropská výstava v Ostravě 2020) a toto rozhodnutí odůvodňuje tím, že po poslední komunikaci s Prezidentem nabyl dojmu, 

že neexistuje do dnešního dne žádný tým, který by zajišťoval řádný průběh SEV a že dění kolem SEV je kombinací nahodilosti 
a provizorních řešení.  
Další kapkou pro toto rozhodnutí je, že Prezident, dle svého zvážení zadal tisk rodových kartiček na rok 2019 u  pana Miloše Javůrka s tím, 

že tisk bude výhodnější. Úhrada byla 96 813 Kč ve prospěch pana Javůrka.  Dodatečně bylo zjištěno, že žádnou tiskárnu pan Javůrek nemá 
a že tisk byl proveden v tiskárně Knopp v Novém Městě nad Metují v částce 63 646 Kč, kterou ještě pan Javůrek neuhradil s tím, že Svaz 

nemá peníze . Tedy pan Javůrek inkasoval 33 167 Kč, což Ing. Jakubec Jan považuje za naprosto nepřijatelné a nemorální, aby mezi Svazem 

a tiskárnou byl zprostředkovatel (člen Svazu), který by si účtoval 34% marže za obchod. Na základě těchto zjištění předpokládá Ing. Jakubec 
Jan, že Prezident vyvodí osobní zodpovědnost a zajistí, aby se pan Javůrek omluvil za nařčení z naší nesolventnosti a zajistil vrácení částky 

33 167 Kč na účet Svazu.  
 

1/ Vyjádření k dopisu Ing. Jakubce Jana 

 

1.1. SEV v Ostravě 
Jak již bylo uvedeno výše Ing. Jakubec Jan odstupuje z funkce člena výstavního výboru SEV. Dle jednání bylo konstatováno, že toto 

rozhodnutí je z pohledu Ing. Jakubce Jana  neměnné. Je třeba navrhnout nového ekonoma SEV. Ing. Jakubec Jan  přislíbil pomoc novému  

členu výstavního výboru SEV pro ekonomiku. 
1.2. Tisk průkazek na rok 2019 
Členové Prezídia chtěli vědět, jak proběhlo obchodní jednání s panem Javůrkem. Prezident řekl, že jednání bylo ústní bez udání ceny. 
Objednávku vystavil President.  Smlouva nebyla sepsána. Nevěděl, že pan Javůrek nemá tiskárnu a že tisk bude zprostředkovávat.   
Po dlouhé diskuzi bylo uloženo, aby Prezident navrhl dopis MS CHPH, kde je Javůrek Miloš členem, na zahájení disciplinárního řízení 

za narušení vztahů a jednání proti zájmům Svazu. 
                                                                                       Termín:  07.07.2019  
                                                                                       Zajistí :   Prezident 
2/ Informační zpravodaj Poštovní holub 
 

Ke zpoždění vydání časopisu Poštovní holub bylo konstatováno, že i když zpoždění nebylo pouze na straně pana Javůrka Miloše, ale taky 

tím, že Prezident nedodal dva články, neboť přišel o data, která neměl zálohována a musel je sepsat znovu, tak bude další spolupráce s panem 
Javůrkem Milošem ukončena. President bude kontaktovat tiskárnu Gill, s.r.o. Brno a bude se snažit zajistit tisk časopisu v co nejkratším 

termínu. 
 

3/ Středoevropská výstava 2020 v Ostravě 
 

3.1. K průběhu SEV bylo konstatováno, že v současné době je před schváleno logo dále dotace MZe a MMR. Domluvena záštita MZe, 
hejtmana a domlouvá se záštita primátora. Těmto orgánům je třeba předložit předběžný rozpočet výstavy.  
 

                                                                                      Termín:  03.07.2019 
                                                                                     Zajistí: Ing Jakubec Jan 
 

3.2.  Do příští schůze Prezídia je třeba zajistit návrh na doplnění výstavního výboru o garanta výstavní plochy za odstupujícího Truhláře 
Aleše a ekonoma za odstupujícího Ing. Jakubce Jana. 
 

Další schůze Prezídia bude v termínu po 11.08.2019. 
 

Schůze byla ukončena v 21.00 hod. 
 
V Brně dne 02.07.2019  
 

 

Zapsal:    Ing. Hlaváček Jiří 
                Tajemník 
 
Schválil:  Filipi Jan 
                Prezident  


