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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 / 2022 

 

ze schůze řídícího výboru (ŘV) Moravskoslezského zemského spolku chovatelů poštovních holubů 
konané dne 15.9.2022 od 18.00 hod v restauraci U čápa v Příboře.  
 
Přítomni: ŘV:   RSDr. Zdeněk Uherek, Ing. Jaroslav Novotný, MVDr. Martin Polášek,   
    Ing. Roman Randják, Dagmar Bortlová, Marek Skrbek 
  RK:  František Zeman – předseda 
  Hosté:  Jan Peroutka 
Omluven:   Tomáš Hanzel, Miroslav Uherek, zástupci MS Pozděchov 
   
Program: 1. Vyřízení odvolání MS Pozděchov ze závodu Krajková KM 
  2. Celostátní výstava 2023, Zemská výstava MSS 2022 - propozice, příprava 
  3. Výsledky závodů a soutěží MSS 2022 – kontrola a schválení 

4. Příprava programu závodů a soutěží MSS 2023 
5. Organizační záležitosti, různé  
 

 

1. Vyřízení odvolání MS Pozděchov 
- ŘV MSS projednal odvolání MS Pozděchov proti vyřazení MS ze závodu Krajková KM z důvodu 
 ulétnutí holubů z boxu MS Pozděchov před startem závodu. 
- Předseda OS Valašsko popsal vzniklou situaci i postup při vyřazení celého ZS. Zástupci MS 
 Pozděchov se z jednání omluvili a zaslali pouze podklady k jednání. 
- ŘV MSS konstatuje, že na základě zjištěných skutečností postupoval OS Valašsko zcela 
 v souladu se Závodním řádem, konkrétně § 12, bodu 4, písm. b) a d).  
 ŘV MSS potvrzuje původní  rozhodnutí OS Valašsko o vyřazení celého ZS Pozděchov ze 
 závodu Krajková KM. 
 

2. Zemská výstava MSS 2022 a Celostátní výstava 2023 – propozice a příprava 
-   Zemská výstava MSS se bude konat v sobotu 26.11.2022 v Prusinovicích v prostorách 

Kulturního domu. Pořadatelem je MS Holešov 
 ŘV MSS schválil propozice výstavy, které budou spolu s výtavní kartou umístěny na webu svazu 
 www.postovniholub.cz/propozice-vystav.html 
- Celostátní výstava 2023 se bude konat 13.-14.ledna 2023 ve sportovní hale v Hluku. 

Pořadatelem je ŘV MSS. 
 Dagmar Bortlová představila předběžný rozpočet výstavy, který ŘV MSS schválil. 
 Předseda MSS RSDr. Zdeněk Uherek představil hlavní úkoly k přípravě CV a nastínil hlavní body 

programu. 
 Organizační výbor výstavy byl představen již v roce 2021 a zůstává neměnný. Součástí výstavy 

bude i galavečer s kulturním programem, na kterém bude vyhodnoceno Generální mistrovství ČR 
2022. Bude organizována také aukce holubů od předních chovatelů ČR i chovatelů zahraničních. 

 ŘV MSS schválil propozice Celostátní výstavy, které budou zveřejněny v časopise Poštovní 
holub a vyvěšeny společně s výstavní kartou na webových stránkách svazu. 

 
3. Výsledky závodů a soutěží MSS 2022 – kontrola a schválení 

- Ing. Jaroslav Novotný a MVDr. Martin Polášek provedli kontrolu výsledků zemských závodů a 
soutěží MSS a ŘV MSS výsledky sezony 2022 následně schválil. Neschváleny zatím zůstávají 
výsledky GM MSS. Tyto budou kontrolovány a schváleny až po ukončení sezony holoubat. 
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4. Příprava závodů a soutěží MSS 2023  
- Členové ŘV MSS se vyjádřili svými připomínkami k návrhu programu závodů a soutěží MSS. 

V ŘV panuje shoda, že plán závodů a soutěží by měl být rámcově zachován v souladu se 
sezonou 2022. 

- ŘV MSS představí definitivní návrh soutěží a závodů MSS pro rok 2023 v zápisu z příští schůze 
ŘV a návrh poté předloží podzimní konferenci ke schválení. 

- ŘV MSS také projednal žádost OS Uh.Hradiště o připojení se k pásmu střed. V případě 
souhlasného stanoviska zástupců pásma střed bude ŘV MSS tuto skutečnost akceptovat a 
případně upraví propozice soutěží MSS v souladu s touto změnou.  

 
5. Organizační záležitosti - různé 

- Předseda MSS RSDr. Zdeněk Uherek připomněl blížící se volby do všech organizačních složek 
svazu. Termíny jednotlivých voleb jsou zveřejněny na webu svazu:  

 www.postovniholub.cz/files/dokumenty/volby_2022.pdf 
 - ŘV MSS na základě aktuálního nepříznivého počasí, které nutí jednotlivé OS přesunovat termíny 

závodů holoubat, rozhodl o změně termínu konání komerčního závodu Krajková. Zemský závod 
Krajková holoubat se přesunuje na termín 2.10.2022. ŘV MSS na základě bodu 1.2. Propozic 
celostátních soutěží rozhodl o výjimce a započítání tohoto závodu do všech soutěží. 

- Ing. Jaroslav Novotný přednesl návrhy na změny Závodního řádu, které budou představeny na 
podzimní konferenci ke schválení: 

 1.)  §17, bod 5 ZŘ doplnit o větu:  Maximální povolený rozchod hodin je 30 minut za 24  
  hodin, u EKS je to 5 minut za 24 hodin 

 2.) Návrh na omezení přestupu členů mezi OS 
 

 
 
 
 
V Příboře, dne 15.9.2022 
 
Zapsal: MVDr. Martin Polášek    Schválil:  RSDr. Zdeněk Uherek 
         předseda MSS CHPH  
 
 
 
 
 


