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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. 4 / 2020 
 

z mimořádné schůze řídícího výboru (ŘV) Moravskoslezského zemského spolku chovatelů poštovních 
holubů konané dne 14.7.2020 od 19.00 hod. prostřednictvím videokonference. 
 
Účastníci: ŘV:   RSDr. Zdeněk Uherek, Ing. Jaroslav Novotný, MVDr. Martin Polášek,   
    Ing. Roman Randják, Dagmar Bortlová, Miroslav Uherek, Marek Skrbek 
  RK:  František Zeman – předseda 
   
 
Program: 1. Zbývající program MMDT 2020 a přeprava 
  2. Charitativní sbírka pro Pavla Bartla-vyhodnocení a organizace předání  
   vybraných financí 
  3. Trhy a aukce holubů na ocenění ZZ MMDT 2020 
  4. Různé 
 
 
1. Zbývající program MMDT 2020 a přeprava 

- ŘV MSS se sešel mimořádně prostřednictvím videokonference, aby projednal zejména 
současnou situaci, kdy došlo ke kritickým ztrátám holubů zejména z dlouhých tratí ve většině OS. 

- Ze sportovních a ekonomických důvodů rozhodl ŘV MSS o zrušení posledního ZZ Knokke.  
- ŘV MSS také rozhodl, že zrušený ZZ Knokke nebude nahrazen žádným jiným Zemským 

závodem. 
- Propozice soutěží MMDT se nemění. 
- ŘV MSS rozhodl, že díky této mimořádné situaci si v Generálním mistrovství Moravy  OS Znojmo 

závod Knokke nahradí již proběhlým závodem Cloppenburg. 
- Dále ŘV MSS rozhodl, že v soutěži Celostátního mistrovství DT si nahradí závod Knokke OS 

Hodonín a OS Karviná-Ostrava závodem nad 500 km, který mají v plánu na poslední termín 
2.8.2020. 

 

2. Charitativní sbírka pro Pavla Bartla – vyhodnocení a organizace předání 

- Dagmar Bortlová informovala ŘV, že sbírka byla ukončena 9.7.2020 a k tomuto datu je na 
transparentním účtu částka 520.000,- Kč. 

- Tato částka bude převedena na účet Pavla Bartla. Za předání vybrané částky odpovídá 
pokladník MSS Dagmar Bortlová. 

- ŘV MSS uvolnil z finančních prostředků MSS na podporu Pavla Bartla částku 40.000,- Kč. 
- ŘV MSS ještě jednou děkuje touto cestou všem dárcům. 
 

3. Trhy a aukce holubů na ocenění ZZ MMDT 2020 

- Z důvodu stále nejasné nákazové situace v souvislosti s Covid-19 se ŘV MSS rozhodl, že 
v letošním roce neuspořádá avizované Trhy holubů, jejichž výtěžek by byl použit na ocenění 
soutěží a zemských závodů MSS 2020 a tuto akci v letošním roce nahradí již tradiční podzimní 
internetovou aukcí holoubat od vybraných předních chovatelů. 

- Aukce proběhne v druhé polovině měsíce září. Členové ŘV MSS osloví úspěšné chovatele 
s žádostí o darování holoubat do této aukce. Výtěžek bude celý použit na ocenění závodů a 
soutěží MSS. 

 
4. Různé 

- ŘV MSS dává na vědomí termíny výstav:  
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 Zemská výstava MSS se bude konat 21.11.2020 v Babicích  
 Celostátní výstava ČMS CHPH bude 15.-16.1.2021 v Hluku  
 Slovenská celostátní výstava proběhne o týden dříve 8.-9.1.2021 v Trenčíně 
 Olympiáda poštovních holubů v Rumunsku byla přeložena na rok 2022, žádná náhradní 

mezinárodní výstava v roce 2021 není plánována 
- ŘV MSS upozorňuje předsedy OS, aby provedli kontrolu zadávání nadoblastích soutěží u svých 

výpočtářů. Ne všechny OS mají soutěže zadány ve výsledcích v souladu se svým deklarovaným 
závodním plánem! 

- Pokladník Dagmar Bortlová informuje předsedy OS, aby zaslané faktury z MSS nehradili, protože 
je v nich započítána i částka za přepravu Knokke. Předsedům bude zaslána opravná faktura, 
kterou uhradí. Těm OS, které již fakturu uhradily, bude poměrná částka vrácena formou 
dobropisu.  

 
 
 
 

 
V Holešově dne 14.7.2020 
Zapsal: MVDr. Martin Polášek  
 
 
Schválil: 
RSDr. Zdeněk Uherek 
předseda MSS CHPH   


