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

ZÁPIS
č. 3 / 2021
ze schůze řídícího výboru (ŘV) Moravskoslezského zemského spolku chovatelů poštovních holubů
konané dne 8.6.2021 od 18.00 hod v restauraci „U Čápa“ v Příboře.
Přítomni:

ŘV:
RK:
Hosté:

Program:

1.
2.
3.
4.

RSDr. Zdeněk Uherek, Ing. Jaroslav Novotný, MVDr. Martin Polášek,
Ing. Roman Randják, Dagmar Bortlová, Miroslav Uherek, Marek Skrbek
František Zeman – předseda
Tomáš Hanzel, Zdeněk Kvapil
Schválení svozových plánů a podepsání smluv s přepravci na ZZ DT 2021
Příprava CV 2022 – úkol pro ŘV MSS
Rozpracování úkolů ze zemské a celostátní konference
Organizační záležitosti

1. Schválení svozových plánů a podepsání smluv na ZZ DT MSS 2021
-

Miroslav Uherek představil návrh smlouvy o přepravě holubů na ZZ DT MSS a také vypracované
svozné plány.
ŘV MSS výše uvedené schválil a za přepravce OS Haná smlouvu podepsal předseda OS Haná
Zdeněk Kvapil. Za přepravce OS Hodonín bude smlouva podepsána předsedou OS na osobním
setkání s předsedou MSS do konce týdne.
Schválené svozové plány budou rozeslány všem předsedům OS v MSS CHPH
ŘV MSS rozhodl, že přepravcům bude na základě vystavení zálohových faktur vyplacena záloha
ve výši 70% a doplatek bude uhrazen na základě konečných faktur po přepravě na závody.
ŘV MSS proto žádá přepravce o zaslání zálohových faktur na pokladníka MSS Dagmar
Bortlovou.

2. Příprava Celostátní výstavy 2022
-

-

-

Předseda MSS RSDr. Zdeněk Uherek v úvodu obšírně informoval o náročnosti pořádání
celostátní výstavy, zejména co se týká úkonů spojených s výstavbou a přeměnou sportovní haly
ve výstavní sál. Protože pro tuto část je potřeba mnoha dobrovolníků, a protože tito jsou vždy
z řad chovatelů OS Uh. Hradiště, žádá RSDr. Uherek o navýšení odměn pro tyto pracovníky.
ŘV MSS proto rozhodl, že předseda MSS vypracuje přesný harmonogram odpracovaných hodin
dle minulých výstav a navrhne celkovou částku na odměny. Vypracovaný dokument bude
předložen ŘV MSS ke schválení na příští schůzi ŘV MSS.
Předseda MSS Dr. Uherek dále navrhl složení organizačního týmu, který bude zodpovědný za
jednotlivé pracovní úseky. ŘV MSS tento návrh odsouhlasil a tým pro CV je následující:
Vedoucí týmu:
RSDr. Zdeněk Uherek
Pokladna a finance:
Dagmar Bortlová
Katalog a výpočet výsledků: Ing. Jaroslav Novotný, MVDr. Martin Polášek
Výstavní plocha-výstavba: RSDr. Zdeněk Uherek, Miroslav Uherek
Propagace a prodej stánků: Ing. Roman Randják
Dražba holubů:
Marek Skrbek, Tomáš Hanzel
Slavnostní večírek:
Ing. Marcela Uherková
Ubytování:
RSDr. Zdeněk Uherek
Příjem a výdej holubů:
Miroslav Uherek
Ocenění soutěží:
Ing. Jaroslav Novotný, MVDr. Martin Polášek
Finanční rozpočet výstavy připraví do příští schůze Dagmar Bortlová
ŘV MSS rozhodl, že výroba ocenění bude zadána fy. Sport/Hobby – Kertész. V souvislosti
s navrženým oceněním mistrů OS bude prezídium svazu požádáno o navýšení částky na
ocenění soutěží.
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-

ŘV MSS rozhodl, že slavnostní večírek bude dotován ze zisku výstavy a vstup bude zdarma
ŘV MSS rozhodl, že na Galavečeru proběhne vyhodnocení následujících soutěží:
Generální mistrovství ČR 2020 a 2021
Mistrovství ČR KT, ST, DT, ročních a holoubat 2020 a 2021
Ocenění mistrů OS 2021
Ostatní soutěže jednotlivců a družstev bude vyhodnoceno na výstavě

3. Rozpracování úkolů ze zemské a celostátní konference
-

-

MVDr. Polášek informoval o úkolech vyplývajících z usnesení celostátní a zemské konference.
Hlavním úkolem ŘV je pořádání celostátní výstavy. Plnění tohoto úkolu je podrobně popsáno
v bodě 2.
Dále je nutné zajistit v MSS v letošní sezoně 2 dopingové kontroly – tento úkol bude splněn Ing.
Novotným a MVDr. Poláškem.
Posledním úkolem vyplývajícím z usnesení je zadání výroby ocenění pro MSS za roky 2020 a
2021. ŘV MSS rozhodl, že výroba bude opět zadána firmě Sport/Hobby a zadání vypracuje Ing.
Novotný.
RSDr. Zdeněk Uherek uvedl, že je třeba zabývat se i dalšími důležitými úkoly, vyplývajícími
zejména z úvodního slova předsedy MSS:
1. Uvedl, že je zejména nutné přichystat změny v uskupení výpočetních pásem v MMDT MSS,
případně upravit propozice soutěží MMDT tak, aby nebyla vázána na současná pásma.
Současný stav je nevyhovující, a proto předseda MSS uložil členům ŘV, aby do příští schůze
předložili návrhy, ze kterých vyjde konečná podoba návrhu na možnou úpravu pásem a
propozic, který bude poté předložen zemské konferenci.
2. Vrátil se k návrhu na zrušení hostování a uvedl, že je nutné tento návrh podporovat.
3. Zdůraznil nutnost schválit změny Výstavního řádu a dodržování pravidel v něm uvedených.
Zejména je nutné dodržovat a vyžadovat, aby již od oblastních výstav posuzovali holuby
pouze licencovaní posuzovatelé.
4. Předseda MSS dále žádá pod záštitou ŘV MSS uzavřít dle něj stále živou problematiku
provedených kontrol výsledků u Ing. Škovrana. Předseda OS Haná Zdeněk Kvapil informoval,
že bylo provedeno mnoho kontrol a žádná nezpochybnila dosažené výsledky. MS Blatec
v letošní sezoně nasazuje holuby v ZS Prostějov a poslední kontrola byla provedena v ZS
Prostějov za přítomnosti předsedy MSS. Ing. Novotný uvedl, že za rok 2020 byly
kontrolovány podklady a výsledky Ing. Škovrana mezinárodní komisí v rámci kontroly
Intermistrovství a kontrola bezvýhradně potvrdila dosažené výsledky. Předseda MSS na
základě žádostí z řad chovatelů OS Haná přesto žádá o celkovou kontrolu výsledku celého
MS Blatec za rok 2020 a o definitivní uzavření této problematiky.
5. ŘV MSS proto rozhodl o kontrole kompletní závodní dokumentace MS Blatec za rok 2020 a
kontrolu provede komise ve složení: Ing. Jaroslav Novotný jako výcvikář MSS, MVDr. Martin
Polášek za sportovní komisi ČMSCHPH, Marek Skrbek jako odpovědný za kontrolní činnost
v MSS, František Zeman jako předseda RK MSS. Kontrole budou dále přítomni Zdeněk
Kvapil jako předseda OS Haná a Ing. Stanislav Škovran.
6. ŘV MSS ale důrazně upozorňuje, že po dokončení kontroly, v případě dalších nepodložených
osočování z řad chovatelů, bude postupováno dle § 2, bodu c) Disciplinárního řádu z důvodu
narušování mezilidských vztahů
7. Předseda MSS dále kritizoval neplnění dohod mezi jednotlivými OS a pásmy v MSS o
společném vypouštění holubů a vydávání společných výsledků. ŘV MSS však pouze
schvaluje případné vydávání společných výsledků a následné plnění je pouze na jednotlivých
účastnících.

.

4. Organizační záležitosti
-

ŘV MSS schválil návrh předsedy MSS na kooptování Tomáše Hanzela do ŘV MSS jako poradce
do konce funkčního období. Tato kooptace je možná na základě ustanovení v Občanském
zákoníku.
Miroslav Uherek informoval o zajištění startovní plochy pro závod Katowický memoriál. Platbu za
pronájem uhradí řidiči OS Beskyd a tato bude následně proplacena pokladníkem MSS.
RSDr. Zdeněk Uherek informoval o nabídce OS Uh. Hradiště na prodej nadstavby na přepravu
holubů. Nadstavba je k dispozici i s druhou sadou boxů a cena je 150.000,- Kč. Případní zájemci
se mohou obracet přímo na RSDr. Zdeňka Uherka
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-

Miroslav Uherek navrhl ŘV schválit podmínku dojezdu na místo startu při ZZ MSS. ŘV MSS tuto
podmínku neschválil, ale potvrdil, že rozhodnutí o době startu, nebo případné změně
vypouštěcího místa, je v pravomoci určeného startéra – Miroslava Uherka.

V Příboře dne 8.6.2021
Zapsal: MVDr. Martin Polášek

Schválil:
RSDr. Zdeněk Uherek
předseda MSS CHPH
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