Zápis
č. 03/2015
ze schůze prezídia Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů,
konané dne 12. 10. 2015 v Hotelu Černý kůň v Humpolci.
Přítomni:
Ing. Novotný Jaroslav, Ing. Blažek Václav, RSDr. Uherek Zdeněk, Ing. Jakubec
Jan, Hrudka Václav, Lundák Pavel, Filipi Jan, Ing. Švec Václav, Skrbek Marek,
Truhlář Aleš, Svoboda Oldřich, JUDr. Opatrný Pavel, Ing. Hlaváček Jiří
Omluven: MVDr. Polášek Martin - nemoc
Program: 1/ Kontrola úkolů z minulé schůze prezídia
2/ Zhodnocení činnosti výpočetního programu
3/ Odsouhlasení výsledků celostátních soutěží
4/ Propozice CV Hluk prosinec 2015
5/ Informace ze školení posuzovatelů
6/ Účast na Evropské výstavě v Bukurešti 27.1. – 31.1.2016
7/ Vyhodnocení Intermistrovství v Sosnowci 15. - 17.1.2016
8/ Schválení návrhů na Čestného člena svazu
9/ Postup registrace oblastních a místních spolků
10/ Časopis svazu od roku 2016
11/ Program svazové konference
12/ Různé
Schůzi zahájil v 17.00 hod. prezident svazu Ing. Novotný Jaroslav, přivítal
přítomné a seznámil je s navrženým programem, který byl bez požadavku na
doplnění schválen.
1/ Kontrola úkolů z minulé schůze prezídia
Prezident Ing. Novotný Jaroslav konstatoval, že stanovené úkoly ze schůze
prezidia ze dne 19.02.2015 byly splněny.
2/ Zhodnocení činnosti výpočetního programu
Informaci k výpočetnímu programu podal Truhlář Aleš. Konstatoval, že i přes
některé nedotažené věci, program funguje dobře a je přínosem. Bylo
konstatováno, že je však třeba dořešit chovatele do 25 let a hostující chovatele a
to jak naše tak i ze zahraničí. Je třeba však kontrolovat soutěže a vypočtené
výsledky a to před schválením prezídiem. Za kontrolora ze strany prezidia byl
schválen Truhlář Aleš. Dále bylo uloženo výcvikové komisi, aby připravila
návrh na změny v oblasti hostování.

3/ Odsouhlasení výsledků celostátních soutěží
V současné době výsledky celostátních soutěží, které jsou na webové stránce
svazu, jsou výsledky předběžné. Je třeba je upravit o hostující chovatele, což
bude provedeno tento týden.
4/ Propozice CV Hluk prosinec 2015
Propozice Celostátní výstavy doznaly změny a to v oblasti kolekcí OS, kde je
povinná kategorie Standard H a Standard HE a to v soutěžící kolekci. Do
nesoutěžní části kolekce je navrhována kategorie Standard holoubě a to jak H
tak i He. Další nesoutěžní kategorii je Výkon za život a to jak H tak i He.
Nově je zařazena kategorie Standard bez výkonu H a He. Kolekce bude složena
ze zemských kolekcí a to tak, že každá zemská kolekce bude ze 24 ks /12 ks H a
12 ks He/. Podmínkou je však, že holubi budou vybráni na zemských výstavách
v této kategorii.
Po krátké diskusi, kdy řada členů prezidia nesouhlasila s touto kategorii bylo
přistoupeno k hlasování s výsledkem 5 ano 4 ne 1 se zdržel. Kategorie byla
schválena.
Rovněž celkový program byl schválen bez výhrad.
5/ Informace ze školení posuzovatelů
Informace podal JUDr. Opatrný Pavel. Školení se zúčastnilo 27 posuzovatelů.
Byl aktualizován seznam posuzovatelů, V současné době je 59 aktivních
posuzovatelů. Setkání byli přítomni u posuzovatelé ze Slovenska a Polska. Byl
ukázán manuál na posuzování. Celý program byl ukázán na tabletu, který si
posuzovatel ovládá sám a nepotřebuje zapisovatele. Komise posuzovatelů
navrhuje zakoupit tablety. Prezidium nemá námitek a doporučuje zakoupení 10
ks. Filipi Jan prověří navrhovanou značku a model tabletu.
Hlasováním byl návrh schválen.
6/ Účast na Evropské výstavě v Bukurešti 27.1. – 31.1.2016
Prezident navrhl účast na této výstavě. Účast byla schválena. Delegáti byli
odsouhlaseni Filipi Jan, Truhlář Aleš, tito prověří možnosti přepravy kolekce do
Bukurešti. Posuzovatelé RSDr. Uherek Zdeněk resp. náhradník Novák Ladislav.
7/ Vyhodnocení Intermistrovství v Sosnowci 15. - 17.1.2016
Na CV Polska, kde bude vyhodnocení Intermistrovství pojede prezident a
vyhodnocení chovatelé.
CV Slovensko - delegáti RSDr. Uherek Zdeněk, Skrbek Marek,
Jednání v komisích FCI. Pan Vonášek nechce nadále jezdit a je třeba zvolit
nového. Na současné jednání pojede Ing. Nopvotný a Josef Kondrys.
8/ Schválení návrhů na Čestného člena svazu

Navrženi: SWACZYNA Jindřich
Ing. JAKUBEC Jan
Schváleno jednohlasně,
9/ Postup registrace oblastních a místních spolků
9/1 Prezident zdůraznil, že u oblastních spolků, kde budou změny v adrese je
třeba doložit rozhodnutí orgánu o změně adresy a souhlas majitele nemovitosti
s ověřeným podpisem. Čtyři oblastní spolky nemají IČ jsou to: Uničov,
Beskydy, Východočeská a Chomutov. U místních spolků není povinnost se
registrovat, ale je třeba zvážit.
9/2 Při této příležitosti byla otevřena možnost právní pomoci jednotlivým
organizacím při majetkových soudních jednáních. Bylo rozhodnuto, že svaz
nebude dotovat finančně tyto akce.
9/3 V souvislosti s tím, byl dán návrh na rozpuštění části svazových financí do
oblastních spolků resp. místních spolků. Návrh připraví Ing. Blažek Václav a
Ing. Jakubec Jan. Tento návrh projedná prezidium a schválený návrh bude
předložen konferenci.
Oblastní spolky mohou Ing. Blažkovi zaslat své návrhy na účely použití
přiznaných prostředků.
10/ Časopis svazu od roku 2016
Prezident informoval prezídium o práci na svazovém časopisu. Důrazně požádal
členy prezídia o aktivnější přístup všech k náplni časopisu. Do budoucna bude
asi potřeba zvážit možnost placeného redakčního týmu.
11/ Program svazové konference
Po krátké diskusi bylo stanovena, že konference bude 20.02.2016. Prezidium
bylo předběžně stanoveno na 08.02.2016.
12/ Různé
12/1 Nové www stránky budou oficiálně otevřeny do konce měsíce října 2015.
12/2 Nové vypouštění místo Zlín, souřadnice 49.12.24, 17.46.35, startér Bohm
Martin, tel: 732353434
12/3 Žádost pana Hradila Marka na vyřazení holuba z důvodu s nepřiměřeným
časovým náskokem. Prezidium celou záležitost projednalo a po vyjádření všech
bylo rozhodnuto, že žádosti nebude vyhověno. Žadateli bude zasláno písemné
stanovisko.
Zapsal: Ing. Hlaváček Jiří
tajemník
Schválil: Ing. Novotný Jaroslav
prezident

