
Z á p i s 

č.  3/2015 
z mimořádné schůze řídícího výboru (ŘV) Moravskoslezského sdružení chovatelů poštovních holubů 
konané dne 22.7.2015 v 18.00 hod. v Holešově, restaurace „Cukrovar“. 
 
Přítomni: ŘV:   RSDr. Zdeněk Uherek, Ing. Jaroslav Novotný,  Ing.Václav Švec,   
    Ing. Oldřich Planka, MVDr. Martin Polášek, Marek Skrbek, Aleš Truhlář 
  RK:  František Zeman – předseda 
  Hosté:  Alois Mik, Jan Bitta 
 
Program: 1. Kontrolní činnost - zjištěné nedostatky - řešení 

2. Příprava Celostátní výstavy  
3. Organizační záležitosti 

 

1. Kontrolní činnost - zjištěné nedostatky - řešení 
-  Na žádost člena ŘV MSS Marka Skrbka byly ŘV MSS projednány zjištěné nedostatky v ZS při 

provádění profesionálních kontrol: 
- OS Opava - společné košování na závod Gotha dne 4.7.2015 v ZS Služovice 
 - profesionálními kontrolory byly zjištěny nedostatky při dodržování ZŘ při nasazování holubů na 
   závod.  
   ŘV MSS vyslechl vyjádření kontrolora Aloise Mika i vyjádření členů OS Opava  přítomných  
   nasazování. 
    ŘV MSS konstatuje, že je nutné, aby výbor OS Opava svolal jednání, kde se bude vzniklou    
   situací zabývat. O  výsledku jednání bude ŘV informovat. 
- ZO Krásné Pole (OS Opava) - závažné chyby v závodní dokumentaci Mgr. Jiřího Albrechta 
 - ŘV MSS konstatuje, že tato záležitost je zcela v kompetenci výboru OS Opava. Dle vyjádření  
        předsedy OS Opava Ing. Planky výbor OS Opava již v této záležitosti koná a o výsledku bude  
   ŘV MSS informovat.  
 

2. Příprava Celostátní výstavy 
- předseda organizačního týmu Dr. Zdeněk Uherek seznámil přítomné s průběhem příprav CV. 

Uvedl, že sportovní hala v Hluku je již na daný termín zajištěna. Společenský večer se bude 
konat přímo ve sportovní hale a svým obsahem bude určitě lákadlem pro návštěvníky. Již 
samozřejmostí bude tradičně velká, hodnotná tombola, ve které budou sestavy budníků, sedaček 
a donáškové koše. Výstavní výbor uvažuje o rozšíření tomboly o holoubata, nebo poukázek na 
holoubata od špičkových chovatelů ČMSCHPH. Součástí výstavy bude i přímá dražba cca 20 
holubů od renomovaných chovatelů. 

- Každý člen organizačního týmu má své úkoly zadány a již na nich pracuje. Je ještě nutné, aby 
byla zajištěna výrazná propagace jak samotné výstavy, tak všech doprovodných akcí.  

 

3. Organizační záležitosti 
- ŘV MSS obdržel dopis od Ing. Zdeňka Skrbka, ve kterém se odvolává proti rozhodnutí výboru 

OS Opava o jeho vyřazení ze závodů Praha-Dubeč 3 a Hannover, konaných dne 20.6.2015. 
 ŘV MSS konstatuje, že je nutné v případě odvolání dodržet ustanovení §8, bodu 1) 
 Disciplinárního řádu, kdy je nutné odvolání adresovat tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. V 

případě zamítnutí odvolání, je další instancí oblastní konference. Z toho důvodu není v pravomoci 
ŘV MSS toto odvolání řešit. 

- ŘV MSS obdržel žádost OS Třinec o poskytnutí výjimky pro vydání společných výsledků OS 
Třinec a OS Karviná-Ostrava ze závodů B.Bentheim 4.7.2015, Brémy 18.7.2015 a Oostende 
1.8.2015. ŘV MSS konstatuje, že žádosti o vydání společných výsledků měly být podány před 
závodní sezonou a schválené vydávání společných výsledků je uvedeno v zápise ŘV 1/2015. Z 
tohoto důvodu ŘV nepovoluje vydání výše uvedených společných výsledků. V případě, že nebyl 
splněn počet nasazených holubů nebo účastníků závodu, mohou OS Třinec a OS Karviná-
Ostrava použít výsledky z pásma Sever MSS.  

- ŘV MSS upozorňuje předsedy OS, aby si zkontrolovali správnost výpočtu svých výsledků 
v nadoblastních soutěžích tak, aby souhlasily s jejich nahlášenými závodními plány.  

 Jedná se zejména o správné zařazení závodů do GM MSS, MMKST a Intermistrovství.  
 Chyby ve výpočtech musí být odstraněny nejpozději do 25.9.2015! 
 V případě chybných výpočtů se OS vystavují možnému postihu vyřazení z nadoblastních soutěží. 



- Ing. Novotný přednesl dopis Ing. Halfara s žádostí o pomoc při zařazení OS Hlučín do výsledků 
pásma Sever. Ing. Planka vysvětlil, že OS Hlučín neplní podmínky pásma Sever, a proto se 
nemůže účastnit soutěží pásma Sever. 

 ŘV MSS konstatuje, že zařazení OS Hlučín do soutěží a výsledků pásma Sever je interní 
záležitostí propozic pásma Sever. ŘV MSS však upozorňuje, že OS Hlučín musí být zařazeno do 
výsledků pásma Sever ze Zemských závodů a pásmových závodů, které jsou součástí MMDT. 

- Aleš Truhlář informoval o průběhu příprav aukce MSS, jejíž výtěžek bude ve prospěch ocenění 
ZZ MSS. V aukci bude 20 holubů od předních chovatelů ČMSCHPH. Aukce bude spuštěna v 
neděli 20.9.2015 a ukončena v neděli 4.10.2015 

  
 
 
 
 
V Holešově dne 22.7.2015 
Zapsal:  Martin Polášek  
  
 
 
           RSDr. Zdeněk Uherek 
           předseda MSS CHPH   


