Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů
Moravskoslezský zemský spolek, z.s.
Vančurova 54, 618 00 Brno

ZÁPIS
č. 2 / 2020
z mimořádné schůze řídícího výboru (ŘV) Moravskoslezského zemského spolku chovatelů poštovních
holubů konané dne 9.4.2020 od 18.30 hod. prostřednictvím videokonference.
Účastníci:

ŘV:
RK:

Program:

1.

RSDr. Zdeněk Uherek, Ing. Jaroslav Novotný, MVDr. Martin Polášek,
Ing. Roman Randják, Dagmar Bortlová, Miroslav Uherek, Marek Skrbek
František Zeman – předseda
Aktuální mimořádná situace – informace a příprava nouzových řešení

1. Aktuální mimořádná situace
-

ŘV MSS se sešel mimořádně prostřednictvím videokonference z důvodu pokračující mimořádné
situace (kdy byl vládou ČR vyhlášen nouzový stav, který aktuálně chovatelům poštovních holubů
prakticky zakazuje jejich zájmovou činnost), aby projednal a schválil nouzová řešení, která se
budou aplikovat v případě rozvolnění zákazů a umožnění závodní činnosti.

-

Vzhledem k informacím z jednání vlády ČR, poslanecké sněmovny a informacích na oficiálních
web.stránkách ministerstev ČR je velmi pravděpodobné, že závody poštovních holubů, pokud
bude sezona vůbec zahájena, budou moci proběhnout pouze v rámci ČR.

-

ŘV MSS proto připravil 2 varianty možného začátku sezony a to od 15.5. a od 1.6. s pořádáním
závodů pouze v rámci ČR a rozhodl o pořádání 3 resp. 2 ZZ z Krajkové.

-

Závodní plán ZZ z Krajkové schválil ŘV následovně:

-

-

Varianta 1) oficiální začátek sezony od 15.5.2020
21.6.2020 – ZZ Krajková K.M. 1
12.7.2020 – ZZ Krajková 2
2.8.2020 – ZZ Krajková 3

-

Varianta 2) oficiální začátek sezony od 1.6.2020
5.7.2020 – ZZ Krajková K.M. 1
2.8.2020 – ZZ Krajková 2

Na základě výše uvedeného ukládá ŘV MSS předsedům OS v MSS, aby vypracovali 2
varianty nouzových závodních plánů se zařazením tuzemských závodů a se zařazením ZZ
z Krajkové dle uvedených variant. V závodním plánu budou uvedeny pouze termíny, místa
startů a body ze závodů v rámci OS, případně kooperace. Nadoblastní soutěže nebudou
uváděny.
Při tvorbě závodních plánů musí být dodržen bod 1.4. Propozic výkonnostních soutěží ČR, který
ukládá, že „v jednom týdnu smí OS pořádat maximálně dva závody. Počet mistrovských holubů
v závodě je maximálně 30, na jeden týden (po, ne) 40.“
Musí být také dodržen §1 bod1) Závodního řádu, kde „Pořadatel závodu může uspořádat oficiální
závod pouze za podmínek, kdy umožní účast všem členům pořadatelské organizace.“
Obě nouzové varianty závodních plánů musí předsedové zaslat nejpozději do 22.4.2020 na
adresu výcvikáře MSS Ing. Jaroslava Novotného.

-

ŘV MSS také vypracoval náhradní propozice Zemských soutěží MSS, které zruší, upraví, nebo
změní propozice stávající. Tyto propozice jsou vypracovány tak, aby byly v souladu

1

s mimořádnými závodními plány (bez určení závodů předem). Propozice budou na základě
aktuální situace vydány do 30.4.2020 na webu ČMS a zaslány všem předsedům OS.
-

Pokud by se však situace vyvíjela mimořádně příznivě a došlo k uvolnění nouzového stavu dříve
a následně také k výraznému rozvolnění omezujících opatření, včetně možnosti vycestování do
zahraničí, vyhrazuje si ŘV MSS právo změnit závodní plán ZZ a uspořádat na konci sezony ZZ
na vzdálenost od 700 km.

-

ŘV MSS děkuje všem chovatelům, kteří se zapojili do příprav Jarních trhů a všem chovatelům,
kteří nabídli své holuby do licitační dražby ve prospěch MSS a informuje, že tyto trhy uspořádá
v měsíci září, nebo říjnu.

-

ŘV MSS se sejde na další mimořádné schůzi po jednání poslanecké sněmovny v posledním
týdnu v dubnu.

V Holešově dne 9.4.2020
Zapsal: MVDr. Martin Polášek

Schválil:
RSDr. Zdeněk Uherek
předseda MSS CHPH
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