ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ
Klub chovatelů holubů gigantů a ostatních výstavních
holubů vzniklých na bázi holuba poštovního
Zápis č. 2/2018
Ze zasedání výboru klubu, které se konalo 10. 7. 2018 v Praze.
Přítomní členové:
Omluven:

Ing. František Leifr, Mgr. Ondřej Matouš, Václav Richter, Jaroslav
Kohout
Ing. Josef Albrecht

Program:
1.
2.
3.
4.
Zahájení:

Výstava Újezd u Brna
Posuzovatelé
Udělování cen na výstavách
Volby vedení klubu

zasedání výboru zahájil předseda klubu př. Leifr

1. Výstava Újezd u Brna – výstava výletků plemen holubů sdružených v našem klubu
proběhne 20. října 2018 opět v Újezdě u Brna. Všichni chovatelé obdrží včas
podmínky výstavy, které se v letošním roce nebudou měnit.
Členové klubu budou zapojeni do volby šampiona výstavy. Každý přítomný člen
klubu vybere před ukončením posouzení 19. 10. 5 nejlepších výletků dle jeho názoru a
tabulku odevzdá do 16.00 hodin vzdělavateli Jaroslavu Kohoutovi.
2. Posuzovatelé – jednatel klubu byl pověřen oslovením posuzovatelů na výše uvedenou
výstavu. Vedoucím posuzovatelů by měl být tradičně př. Wieder, dále př. Otruba, př.
Gajda, př. Veselý, př. Hornoch. V případě vyššího počtu přihlášených holubů, dojde
ke zkontaktování dalších posuzovatelů (Baláš, Popelek).
3. Udělování cen na výstavách – výbor klubu na svém jednání ponechal podmínky pro
udělování cena na speciálních výstavách. Původní rozdělení se nemění (nejlépe
ohodnocená kolekce, grand šampion 1.0 a 0.1, šampion modrý pruhový, šampion
ostatní pruhový, šampion, kapratý, šampion bělouš, šampion bílý, šampion
plnobarevný, šampion ostatní), pro udělení jednotlivých šampionů je však podmínkou
vystavení minimálního počtu 15 kusů v obou pohlavích.
4. Volby vedení klubu – na lednové výroční schůzi bylo projednáno, že volby výboru
klubu proběhnou 19. 10. v Újezdě u Brna. Žádáme tímto všechny členy klubu, aby
svou případnou nominaci zaslali nejpozději do 30. 9. 2018 jednateli Ondřeji
Matoušovi buď na tiskopisech uveřejněných na www.cschdz.eu, nebo pouze mailem
na ondra.matous@centrum.cz.
Mgr. Ondřej Matouš
jednatel

Ing. František Leifr
předseda

