
Z á p i s  
ZK č.  2/2017 

  
Z podzimní Zemské konference Moravskoslezského spolku chovatelů poštovních holubů konané dne 
 24. 11. 2017 v 17.00 hod. v Olomouci, hotel „Hesperia“. 
  
Přítomni: předsedové nebo zástupci všech 14ti OS + členové ŘV a RK (viz prezenční listina)  
 
Konferenci zahájil předseda MSS CHPH  Roman Randják a přednesl následující program, který byl 
konferencí jednohlasně schválen: 
 
Program:   1. Zahájení Zemské konference MSS CHPH 
    2. Volba návrhové a mandátové komise 
    3. Zpráva předsedy MSS CHPH + projednáni návrhu – čestný člen svazu 
    4. Informace pokladníka o hospodaření MSS CHPH v roce 2017 
    5. Zpráva předsedy revizní komise MSS CHPH 
    6. Vyhodnocení závodní sezóny MSS a ZZ 2017 
    7. Návrh Zemských závodů na rok 2018 
    8. Seznámení s přípravou Celostátní výstavy CHPH 
    9. Kontrolní činnost v roce 2017 
  10. Organizační záležitosti a diskuse 
  11. Návrh a přijetí usnesení Zemské konference MSS CHPH 

12. Ukončení podzimní Zemské konference MSS CHPH 
 
 
  
 
2. Volba návrhové komise a volební komise 
- Do návrhové komise pro zpracování usnesení ZK byli navrženi a schváleni delegáti: 

 Václav Švec, Lubomír Kubáček, Lubomír Becha  
- Do mandátové komise byli navrženi a schváleni delegáti: Karel Vašíček, Josef Fridrich, Jan 

Peroutka 
 3.  Úvodní slovo předsedy MSS 
 Předseda MSS ČSCHPH se ve svém příspěvku zaměřil na několik bodů. 
Práce ŘV 
Během roku se ŘV sešel na svých jednáních 5x. Poslední mimořádná schůze ŘV se uskutečnila u 
příležitosti pořádání Výstavy MSS v Prusinovicích. Účast na schůzích výboru byla dobrá. Termíny 
schůzí jsou konzultovány s členy předem tak, aby účast byla 100 %. Někteří členové bohužel měli 
přesto několik absencí, které vyplynuly z jejich pracovní činnosti. Jednání probíhala v aktivní pracovní 
atmosféře. 
Během roku musel ŘV řešit konfliktní situaci v OS Znojmo. Obě strany sporu po počátečních 
problémech v jednání, našly dostatek ochoty k řešení. Došlo k dohodě obou stran a sezona 2017 
v OS Znojmo proběhla  bez komplikací. Připomínám, že při řešení sporů je nutno postupovat podle 
Řádů ČMS CHPH. Dodržovat postup od MS přes OS, ŘV MSS k ČMS CHPH a nikoliv naopak, jak to 
někteří účastníci sporu činí. 
ŘV MSS byl také vyzván, aby řešil vzájemné urážky členů, které proběhly na privátních webových 
diskusních fórech, nebo se stížnostmi občanů na chovatelé PH, kteří jsou napadání sousedy 
z narušování sousedských vztahů. Těmito stížnostmi se ŘV nebude zabývat. ŘV není právnická 
kancelář a všichni jistě pochopí, že ŘV má jiné poslání a nemůže nahradit práci orgánů k tomu 
určených. 
Organizace ZZ a NZ 2017 
Pro hladký průběh transportu a obsluhy během přepravy, byly uzavřeny smlouvy mezi přepravci a ŘV 
MSS. Ve smlouvě byly jasně stanoveny podmínky co, kde a v jakých termínech mají obě strany 
smlouvy splnit. Myslím si, že až na špatné počasí na ZZ Eindhoven a z toho plynoucí těžkosti se 
startérem, stáním zoobusu o jeden den déle, proběhly oba závody velice dobře. Dolety byly jedny 
z nejlepších za poslední léta. Aby vše proběhlo dobře, stálo mnoho úsilí, telefonátů a jednání 
z holandskou a belgickou stranou. Je třeba poděkovat Jarkovi Novotnému a přepravci OS Haná za 
aktivní přístup k řešení problémů. Samozřejmě děkuji i dopravcům z OS Hodonín a OS Znojmo za 
dobře odvedenou práci. 
Nemohu si zde odpustit poznámku. Je málo lidí, kteří dovedou ocenit práci jiných. Hlava mi to však 
nebere, co všechno někteří „znalci“ dovedou napsat a sdělit nám na webu co je jedině správné a jak 



se to má dělat. Otravují lidi svými mnohdy nesmysly. Výsledky takových útoků se již dostavuji. 
Přepravce OS Haná nám sděluje, že již nebude dále přepravovat na ZZ a NZ. Jedná se při tom o OS, 
která má jeden z nejnovějších a nejlépe vybavených zoobusů. Chce mít klid a nechce se nechat 
vláčet na veřejných stránkách. 
Ptám se, k čemu to štvaní pomůže? 
ZZ a NZ v sezoně 2018. 
V roce 2017 jsme uskutečnili NZ Knokke společně s ČS CHPH v tradičním termínu. NZ proběhl dobře 
a byl dle dohody oceněn podle vzdálenostních pásem. Po jednání naší delegace na zasedání 
Interkomise v listopadu v Nitře, byl odsouhlasen společný závod IM v termínu 28.7.2017 z Bruselu. 
Účast bez omezení vzdálenosti s oceněním do 800 km a nad 800 km pro chovatele z PL, CZ, SK, HU. 
Tedy v termínu našeho závodu Knokke. 
Dlouhé tratě na Moravě mají tradici, kterou nám země ve Střední Evropě mohou závidět. Tuto tradici 
bychom měli udržovat a pečovat o ni. Není možné neustále měnit termíny pořádání NZ a místa 
vypouštění. Myslím si, že bychom mohli očekávat od svých partnerů v IM více respektu a porozumění 
vzhledem k tradici. 
Závody na DT vyžadují dlouhodobou pevnou startovní listinu. Vybudovat výkonný tým dlouhotraťových 
holubů není krátkodobou záležitostí. Chovatel musí vědět v dlouhodobém horizontu, jak dlouhé tratě 
budou /neskákat od min. 650 po min. 800km/ podle toho jak se hýbou Olympijské podmínky a směr 
z kterého se bude létat. DT jsou ve světě, na rozdíl od nás, na vzestupu. Ubývá chovatelů, což je 
všeobecný jev. U krátkých tratí se musí slučovat spolky a prodlužovat vzdálenosti, aby závody byly 
regulérní. Totéž se děje u středních tratí. U DT nejsou vzdálenost a povětrnostní podmínky tak 
výrazné faktory ovlivnění regulérnosti závodu jako u ST a KT. Z těchto důvodů navrhl ŘV na svém 
mimořádném zasedání, zařadit do termínového kalendáře třetí závod pořádaný ŘV. Tímto by chtěl ŘV 
stabilizovat a motivovat chovatelé na DT. 
 
Čestný člen svazu 
Na konferenci byli navržení dva kandidáti na obdržení čestného členství svazu 

1. František Strachota 
2. Vítězslav Mácha 

Počtem 32 hlasů je navržen Vítězslav Mácha. 
 
4. Zpráva pokladníka MSS 

Zprávu o průběžném hospodaření přednesl pokladník MSS Aleš Truhlář. Tato je přílohou zápisu. 
  
5. Zpráva předsedy RK MSS 

Zprávu přednesl předseda RK MSS František Zeman a její kompletní znění je přílohou tohoto 
zápisu. Zprávu konference schválila jednohlasně. 

 6.  Vyhodnocení závodní sezóny 
Jaroslav Novotný ve svém vstupu doplnil informace o závodní sezóně, Zhodnotil jednotlivé 
závody. Seznámil přítomné s chybami, které dělají OS při odesílání protokolů o startu závodů, 
převážně když jsou náhradní místa startu, či změna termínu. Rovněž bylo několik případů, kdy 
protokoly nebyly odeslány z místa startu. 

 
7.   Návrh závodů 2018 

Pro rok 2018 vypisuje ŘV MSS CHPH tyto závody 
Krajková – Katovický memoriál 
Eindhoven 
Duisburg 
Knokke 
Dle těchto závodů budou upraveny propozice Zemských závodů MSS. 
Propozice soutěží MSS pro rok 2018 zůstávají beze změny. 

 
8.   Seznámení s přípravou Celostátní výstavy CHPH 
17.10.2017 – pracovní schůzka. Toto setkání již bylo plně pracovní s tím, že byla provedena kontrola 
plnění úkolů. Byl stanoven harmonogram prací od prvního dne až po konec výstavy. Tento 
harmonogram byl precizně připraven Zdeňkem Uherkem. 
Máme popsané úkoly. 
Stánky a prodejní místa – stále je možno rezervovat u Romana Randjáka a Zdeňka Jochmana 
Drobný režijní materiál – zajišťuje Dagmar Bortlová 
Příspěvky do tomboly prosím hlaste na Dagmar Bortlovou, která bude tyto informace sumarizovat a 
ucelený seznam předá před CV Františkovi Strachotovi, který je pověřen organizací tomboly. 



Dražba holubů v rámci CV – Pověřeni jsou Aleš Truhlář a Marek Skrbek. Holubi, kteří budou draženi 
v rámci CV, budou do konce prosince zveřejněni na portálu svazu. 
Ubytování – Rostislav Krpál. Prosíme o závazné objednávky ubytování s ohledem na kapacitu. 
Upozorňujeme, že kapacita je omezena, pokoje jsou 3 až 4 lůžkové. V případě neobsazení lůžka na 
pokoji bude toto nutno zaplatit.  
 
9.  Kontrolní činnost rok 2017 
Kontrolní činnost koordinuje Marek Skrbek. Zhodnotil úroveň vyplňování požadovaných listin. Pro 
příští období doporučuje prokazatelně zaznamenat, zvlášť u mezioblastních kontrol, která OS kontrolu 
provedla. 
Kromě OS Haná, byly provedeny kontroly dle stanovených počtů. 
OS Haná uhradí poplatek za neprovedené kontroly na účet MSS CHPH. 
 
10. Organizační záležitosti a diskuse 
- Přihlásil se Jan Peroutka, jako nový předseda OS Valašsko. Seznámil všechny přítomné se 

změnami v této OS. S odchodem MS Bylnice do OS Uherské Hradiště, podal stávající výbor 
rezignaci. Z toho důvodů proběhly na konferenci OS Valašska mimořádné volby a předsedou byl 
zvolen Jan Peroutka. Ten dostal pověření, požádat konferenci MSS CHPH o zařazení OS 
Valašska do pásma Sever. Odsouhlaseno 41 hlasy. 

- Emil Vitásek přednesl návrh na úpravu svazových dokumentů – přesná specifikace (závodní 
týden/40 mistrů) 

- Návrh k odsouhlasení závodního programu Moravy na funkční období tohoto výboru (2017-2018) 
- Aleš Truhlář přenesl návrh na změnu pravidel hostování – tento bod byl po diskusi vypuštěn  
- Intermistrovství – návrh prezidia Brusel – národní závod. Konference se shodla s rozhodnutím 

výboru ponechat závody Moravy v termínech již zavedených. 
- Aleš Truhlář přednesl velmi zajímavý příspěvek ohledně historie závodů DT Moravy. Část tohoto 

příspěvku bude přílohou zápisu. 
 
 13.  Návrh usnesení 
- Návrh přednesl za návrhovou komisi Václav Švec, usnesení bylo jednohlasně schváleno a je 

přílohou tohoto zápisu. 
 
V Olomouci dne  24. 11. 2017 
        
Zapsala: Dagmar Bortlová – tajemník MSS CHPH 
 
Ověřil: Roman Randják – předseda MSS CHPH 
 
 
Přílohy:  
Usnesení 
Tabulka hlasování 
Zpráva předsedy RK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HLASOVÁNÍ - KONFERENCE MSS 24.11.2017 - HESPERIA 

OS 

hlasování 
o: 

mand.a vol.kom. zpráva pokl. a RK 
Návrh na čestného 

člena V.Mácha 
Stávajíce termíny 
závodů Moravy 

3 závod Duisburg 
Program závodu 
na rok 2018-2019 

Valašsko do 
pásma Sever 

usnesení 

mandáty pro proti zdržel pro proti zdržel pro proti Zdržel pro proti zdržel pro proti zdržel pro proti zdržel pro proti zdržel pro proti zdržel 

Beskyd 3 *     *     *     *     *     *     *     *     

Brno 2 *     *       * 
 

*     *     *     *     *     

Haná-
Olomouc 

4 *     *     *     *     * 
 

  *     *     *     

Hlučín 3 *     *     * 
 

  * 
 

  *     *     *     *     

Hodonín 4 *     *     
 

*    *      * 
 

  *     
 

  *  *     

Karviná-
Ostrava 

3 *     *     
  
 

*   *     *     *     *     *     

Opava 2 *     *      * 
 

  * 
 

  *     *     *     *     

Třinec 2 *     *       *   *     
 

*    *     *     *     

Uničov 4 *     *     *     *     *     *     *    
 

*     

U. Hradiště 4 *     *     *     *      * 
 

  *     *    
 

*     

Valašsko 3 *     *     *     *     *  
 

  *     *     *     

Vysočina 3 *     *     *     *      * 
 

  *     *     *     

Zlín 4 *     *     *     *      * 
 

  *     *     *     

Znojmo 2 *     *     *     *     *  
 

  *     *     *     

CELKEM 45 45 0 0 45 0 0 34 11 0 45 0 0 43 2 0 45 0 0 41 0 40 45 0 0 

 
 


