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Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů 
Moravskoslezský zemský spolek, z.s. 

Vančurova 54, 618 00 Brno 

 
Z Á P I S 

č. 3 / 2020 
 

ze schůze řídícího výboru (ŘV) Moravskoslezského zemského spolku chovatelů poštovních holubů 
konané dne 2.6.2020 od 18.00 hod. na sekretariátu svazu v Brně. 
 
Účastníci: ŘV:   RSDr. Zdeněk Uherek, Ing. Jaroslav Novotný, MVDr. Martin Polášek,   
    Ing. Roman Randják, Dagmar Bortlová, Miroslav Uherek 
  RK:  František Zeman – předseda 
Omluven:   Marek Skrbek 
   
 
 
1. ZZ MSS – informace, přeprava 

-  ZZ Krajková: Svoz si zajišťují jednotlivé OS samostatně. Start bude proveden z letiště. Vlastník 
letiště žádá za vpuštění zoobusu stejnou cenu jako v minulém roce, tedy 2.000,- Kč.  

 Tento poplatek bude uhrazen z pokladny MSS. 
- ZZ Knokke: ŘV MSS projednal současnou situaci v Belgii, kde dle vyjádření belgického svazu 

není možné v současné době oficiálně startovat žádné závody. ŘV MSS bude situaci dále 
sledovat a ZZ Knokke nadále připravovat dle původního plánu. V mimořádném případě, kdy by 
zákaz startů na území Belgie trval i na konci měsíce července, připraví ŘV adekvátní náhradní 
místo startu. 

- Svozné plány na ZZ Cloppenburg a ZZ Knokke vypracují Miroslav Uherek a Ing.Roman Randják 
v součinnosti s vybranými přepravci (rozdělení přepravy je uvedeno v příloze zápisu ZK) . 
Definitivní podobu svozu schválí a na jednotlivé OS rozešle ŘV MSS.  

- Jednotlivé OS nahlásily na tajemníka následující počty přihlášených holubů na ZZ Cloppenburg a 
ZZ Knokke: 

    
OS Cloppenburg Knokke 

BESKYDY 300 155 

KARVINÁ-OSTRAVA 268 103 

HLUČÍN 230 53 

OPAVA 263 0 

VALAŠSKO 270 140 

TŘINEC 106 35 

UNIČOV 472 199 

HANÁ-OLOMOUC 410 156 

ZLÍN 453 219 

BRNO 306 125 

VYSOČINA 280 170 

ZNOJMO 263 123 

UHERSKÉ HRADIŠTĚ 541 244 

HODONÍN 653 350 

CELKEM 4815 2072 

 
- V případě, že došlo k doplnění, nebo změnám počtů nahlášených holubů, které nejsou uvedeny 

v této tabulce, žádá ŘV MSS o nahlášení změn do 14.6.2020 na adresu tajemníka MSS. 
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2. Kontroly v rámci MSS, dopingové kontroly 

-  ŘV MSS připomíná jednotlivým OS povinnost provedení min. 10ti kontrol ve svém OS, které 
 budou zaměřené zejména na činnost v zasazovacích střediscích a na chovatele, kteří se umisťují 
 v popředí nadoblastních soutěží družstev i jednotlivců. Dále je každý OS povinen provést jednu 
 mezioblastní kontrolu při zemských a pásmových závodech (rozpis je uveden v zápise ze ZK).  
- Provedení dopingových kontrol bude projednáno na schůzi prezidia v návaznosti na konání 
 Olympiády v Rumunsku. 
 

3. Příprava Celostátní výstavy 

- Termín Celostátní výstavy je stanoven na 15.-16.ledna 2021 ve Sportovní hale v Hluku. 
- ŘV MSS vytvoří základ organizačního týmu výstavy ze svých členů a vedoucím týmu bude RSDr. 
 Zdeněk Uherek. Organizační tým se sejde a na přípravě výstavy začne pracovat ve chvíli, kdy 
 bude vládou ČR uvolněn počet lidí na jednu akci nad 1000. 
- ŘV MSS předloží prezidiu návrh nového modelu obsazení kolekcí OS na CV a nový model 
 výpočtu pořadí OS na CV tak, aby byl splnitelný pro všechny OS v ČMSCHPH. 
 

4. Různé 

- ŘV MSS se rozhodl, z důvodu aktuální situace s pandemií Covid-19, předložit prezidiu návrh na 
 odložení připravovaného školení a přednášek pro mladé chovatele na vhodnější termín v roce 
 2021. 
- ŘV MSS informuje, že v případě neuskutečnění připravovaných trhů na podporu ocenění soutěží 
 MSS z důvodu aktuální situace s Covid-19, budou tyto nahrazeny internetovou aukcí od předních 
 chovatelů MSS. 
 
 
 

  
V Brně dne 2.6.2020 
Zapsal: MVDr. Martin Polášek  
 
 
Schválil: 
RSDr. Zdeněk Uherek 
předseda MSS CHPH   


