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

ZÁPIS
č. 4 / 2021
ze schůze řídícího výboru (ŘV) Moravskoslezského zemského spolku chovatelů poštovních holubů
konané dne 13.10.2021 od 18.00 hod online.
Přítomni:

Program:

RK:

RSDr. Zdeněk Uherek, Ing. Jaroslav Novotný, MVDr. Martin Polášek,
Ing. Roman Randják, Dagmar Bortlová, Miroslav Uherek, Marek Skrbek,
Tomáš Hanzel
František Zeman – předseda

1.
2.
3.
4.
5.

Příprava podzimní zemské konference
Zhodnocení sezony MSS 2021
Příprava návrhu závodního plánu a propozic soutěží MSS 2022
Celostátní výstava 2022 – odsouhlasení rozpočtu
Organizační záležitosti

ŘV:

1. Příprava podzimní zemské konference MSS
-

Podzimní zemská konference se bude konat ve středu 27.10.2021 od 17 hodin v salonku hotelu
Hesperia-Olomouc
ŘV MSS odsouhlasil program konference, který zašle tajemník na všechny delegáty spolu
s pozvánkou v dostatečném předstihu.

2. Zhodnocení sezony 2022
-

-

Sezonu zhodnotil výcvikář MSS Ing. Novotný. Průběh zemských závodů MSS byl
bezproblémový. Upozornil na stále se opakující chyby ve startovních protokolech.
Velkým problémem je výrazná chybovost výpočtářů OS ve výpočtech nadoblastních soutěží,
která souvisí s chybným zařazením jednotlivých závodů do příslušné kategorie.
Povinností předsedů OS je před závodní sezonou seznámit své výpočtáře se závodními plány,
zařazením do soutěží a správnost výpočtu poté kontrolovat. To se ale v některých případech
neděje.
Je proto nutné na celostátní úrovni vytvořit seznam výpočtářů výsledků a provést jejich školení.
Podrobné zhodnocení sezony bude Ing. Novotným předloženo na zemské konferenci.
Dagmar Bortlová informovala o platbách za sezonu 2021. Podrobnou zprávu o hospodaření
představí na konferenci.

3. Příprava návrhu závodního plánu a soutěží na rok 2022
-

-

Ing. Novotný představil návrhy závodního plánu pro sezonu 2022
Na toto téma proběhla obšírná diskuse, která se věnovala zejména zachování ZZ Brusel, jeho
náhradou a vytvořením tří společných ZZ v rozpětí 700-850 km a uspořádáním společného
zemského závodu na 500+km. Dále také např. uspořádáním komerčního závodu holoubat.
ŘV MSS nakonec rozhodl představit konferenci následující návrh závodního plánu pro rok 2022:
závodní plán bude tvořit 5 společných zemských závodů starých holubů:
12.6.2022 (Ne)
ZZ Krajková KM
19.6.2022 (ne)
ZZ Göttingen (závod na vzdálenost 500+)
2.7.2022 (So)
ZZ Cloppenburg
16.7.2022 (So)
ZZ Eschweiler
30.7.2022 (So)
ZZ Brusel (startovní místo shodné s rokem 2021)
ŘV MSS zorganizuje i komerční závod holoubat Krajková (Cheb) v termínu 25.9.2022.
Organizací a zajištěním tohoto závodu byl řídícím výborem pověřen Marek Skrbek
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-

ŘV MSS odsouhlasil návrh sportovní komise ČMSCHPH omezit pořádání dvou společných
závodů tak, aby při konání závodů se střední vzdáleností 500-800 km bylo možné pořádat druhý
závod do max. střední vzdálenosti 350 km.

4. Celostátní výstava 2022 – odsouhlasení rozpočtu
-

Návrh rozpočtu CV 2022 představila Dagmar Bortlová.
Na základě finanční rozvahy o plánovaných odpracovaných hodinách brigádníků (viz úkol ze
zápisu ŘV 21/03 bod 2), byly náklady na tyto práce navýšeny o 25%.
Rozpočet CV 2022 je i vzhledem k předpokládané nižší návštěvnosti koncipován jako vyrovnaný.
ŘV MSS rozpočet CV 2022 odsouhlasil.

5. Organizační záležitosti
-

-

-

Dle rozhodnutí ŘV MSS (zápis ŘV 21/03 bod 3 odst. 4) byla provedena kontrola kompletní
závodní dokumentace a výsledků za rok 2020 chovatele Ing. Stanislava Škovrana.
Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky a kontrola bezvýhradně potvrdila dosažené
výsledky.
ŘV MSS považuje tuto záležitost za definitivně uzavřenou a odkazuje na znění zápisu ŘV MSS
21/03 bod 3 odst.6.
ŘV MSS upozorňuje dotčené OS v MSS a jejich chovatele na dodržení termínu a zaslání závodní
dokumentace z Intermistrovství 2021 ke kontrole do 20.10.2021 na adresu Ing. Novotného
ŘV MSS upozorňuje předsedy OS v MSS, že na konferenci budou projednávány a případně
odsouhlaseny navrhované změny svazových dokumentů.
Tyto návrhy s podrobným popisem a vysvětlením byly na všechny předsedy zaslány společně se
zápisem z prezidia 27.9.2021.
ŘV MSS žádá předsedy aby případné návrhy za jejich OS na udělení Čestného členství za rok
2021 zaslali do 25.10.2021 na emailovou adresu tajemníka MVDr.Poláška –
martin.polasek@centrum.cz .
ŘV MSS odsouhlasil svůj návrh na udělení Čestného členství pro Ing.Romana Randjáka.

V Holešově dne 13.10.2021
Zapsal: MVDr. Martin Polášek

Schválil:
RSDr. Zdeněk Uherek
předseda MSS CHPH
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