Zápis
ze schůze Řídícího výboru ČS CHPH konané dne 14. 7. 2015 v restauraci Černý kůň
v Humpolci.
Přítomni: Ing. Václav Blažek, Václav Hrudka, Jan Filipi, Vítězslav Truksa, Pavel Lundák,
Ing. Jan Kaplan, Ing. Jan Jakubec.
Za RK ČS CHPH: Oldřich Svoboda
Schůzi zahájil a řídil Ing. Václav Blažek v 19,00 hod.
1. V úvodu předseda ŘV seznámil přítomné s programem schůze a provedl kontrolu plnění
úkolů uložených jarní konferencí ČS. Úkoly jsou průběžně plněny, některé zbývá
projednat v prezídiu ČMS, popřípadě na celostátní konferenci. Informaci o přípravě
zemské výstavy 2015 podal P. Lundák, písemnou zprávu o organizačním zabezpečení
zemské výstavy předloží předseda OS Středočeské do 31.7.2015. Dále předseda ŘV
informoval přítomné o výstavě Holubí pošta, jejíž expozice je umístěna v Poštovním
muzeu, v prostorách bývalého novoměstského mlýna v Praze I. Výstava bude přístupná do
22. listopadu 2015 a bude o ní zveřejněn článek v časopise Poštovní holub. Upoutávka na
výstavu je též zveřejněna na webu ČMS CHPH.
2. Výcvikář Jan Filipi přednesl informaci o průběhu a výsledcích zemských závodů v roce
2015. Z obou zemských závodů byly on-line zveřejňovány dolety nahlášených holubů na
webu ČMS.
a) Zemský závod na střední trati Aschaffenburg se uskutečnil 21.6.2015. Průběh závodu
provázelo nepříznivé počasí, které ovlivnilo opožděný start závodu. Nepodařilo se
dodržet čas startu stanovený propozicemi ZZ do 10,00 hod. Především z důvodu
nepřipravenosti některých dopravních prostředků na dvoudenní závod (nedostatečné
zásoby krmiva, napájecí vody) bylo nutné závod odstartovat první den tj. v 10,30 hod.
Při kontrolách v průběhu závodu nebylo zjištěno žádné porušení ZŘ.
b) Zemský závod na dlouhé trati Oostende se uskutečnil 11.7.2015 z náhradního místa
startu Knokke (cca 20 km od Oostende). Průběh závodu s ohledem na délku trati byl
standardní, bez komplikací při doletu. Zástupce ČMS v FCI Roman Vonášek
v podzimních měsících bude jednat se zástupci belgického svazu o možnosti pro příští
roky vrátit se zpět k tradičnímu místu startu v Oostende. Pokud bychom byli nuceni
zůstat u vypouštěcího místa Knokke, bylo by nutné změnit zařazení chovatelů do
jednotlivých doletových pásem. Kontrolou při doletu holubů bylo zjištěno u chovatele
v OS Pardubice porušení ustanovení § 19, odst. 3, písmeno c) Závodního řádu ČMS
CHPH. V souladu s ustanovením § 5, odstavec 2) Disciplinárního řádu ČMS CHPH
bylo s provinilým chovatelem zahájeno disciplinární řízení.
3. Byla projednána stížnost Pavla Wischina na hrubé porušení pravidel závodního řádu při
košování na závod Thonville 2 v ZO Příbram, OS Středočeské, které mělo spočívat v tom,
že chovatel Václav Žid „sám sobě evidoval holuby na trať“. Ihned na počátku členové ŘV
konstatovali, že stížnost měla být adresována výboru OS, popřípadě revizní komisi nebo
konferenci OS, až pokud by uvedené orgány nebyly ve věci činné vstupuje do jednání
další nadřízená složka. K stížnosti se vyjádřil místopředseda OS Středočeské Pavel
Lundák a bylo předloženo prohlášení předsedy ZO Příbram, vedoucího zasazovacího
střediska a dalších členů ZO – všemi vlastnoručně podepsané. Z předloženého prohlášení
vyplývá, že košování na předmětný závod proběhlo v souladu se zněním § 6 a § 10

Závodního řádu ČMS CHPH. Z tohoto důvodu se stížnost Pavla Wischina odkládá jako
neoprávněná.
4. Byla projednána žádost Marka Hradila na vyřazení holuba číslo 14-010-497 ze závodu
Bayreuth 2 pořádaného oblastním sdružením Prácheň dne 13.6.2015. Přítomní byli též
seznámeni s písemností předsedy OS Prácheň zdůvodňující proč výbor OS Prácheň
žádosti M. Hradila nevyhověl. Dále byl požádán o podání doplňujících informací zástupce
OS Prácheň Václav Hrudka. Na základě dostupných informací členové ŘV konstatují, že
náskok prvního holuba v uvedeném závodě je sice značný, ale nikoliv nedosažitelný.
Vzhledem k aktuálním informacím, s přihlédnutím ke zdůvodnění postupu výboru OS
Prácheň rozhodli členové ŘV žádosti Marka Hradila nevyhovět.
5. Organizační záležitosti:
- Přítomným byla podána informace o ukončeném disciplinárním jednání
s Leošem Jelínkem v ZO Polná, OS Podoubraví.
- Předseda ŘV informoval o došlých písemnostech k registraci pobočných
spolků a funkcionářů na všech úrovních. Kompletní spisový materiál obdrželi
od tajemníka svazu všichni předsedové oblastních sdružení.
6. Diskuse byla vedena průběžně ke všem projednávaným bodům. Zvláště obsáhlá diskuse
byla vedena k zemským závodům a organizaci přepravy na zemské závody, včetně
technických a zooveterinárních požadavků na případné pořízení moderního přepravníku
na zemské závody.
Schůzi ukončil Ing. Václav Blažek v 21,00 hod.

Zapsal: Ing. Jan Jakubec
Schválil: Ing. Václav Blažek

