
1/2 

 

Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů 
Moravskoslezský zemský spolek, z.s. 

Vančurova 54, 618 00 Brno 
 

Z Á P I S 
č. 5 / 2022 

 

ze schůze řídícího výboru (ŘV) Moravskoslezského zemského spolku chovatelů poštovních holubů 
konané dne 10.11.2022 od 18.00 hod online.  
 
Přítomni: ŘV:   RSDr. Zdeněk Uherek, Ing. Jaroslav Novotný, MVDr. Martin Polášek,   
    Ing. Roman Randják, Dagmar Bortlová, Marek Skrbek, Tomáš Hanzel 
  RK:  František Zeman – předseda 
   
   
Program: 1. Příprava podzimní konference 
  2. Návrh programu závodů a soutěží MSS 2023 
  3. Organizační záležitosti, různé 

 
 

1. Příprava podzimní konference 
- Podzimní zemská konference, která je letos volební, proběhne ve středu 23.11.2022 od 17 hodin 
 v salonku hotelu Hesperia v Olomouci. 
- Pozvánka s programem byla již v předstihu zaslána na stávající předsedy jednotlivých OS.  
 Protože se konference budou účastnit nově zvolení předsedové OS, je nutné, aby v případě 
 změny na postu předsedy, byla pozvánka předána i novému předsedovi OS.  
 Konference se také zúčastní všichni navržení kandidáti do ŘV MSS a RK MSS. I těmto 
 kandidátům předsedové OS předají obdrženou pozvánku. 
- ŘV MSS rozhodl o úkolech pro jednotlivé členy, se kterými vystoupí na konferenci. 
- ŘV MSS upozorňuje jednotlivé OS, že návrhy kandidátů do ŘV MSS, RK MSS a na předsedu 
 MSS musí být zaslány nejpozději do 17.11.2022 na adresu tajemníka MSS. 
 ŘV MSS dále žádá předsedy OS, aby v případě, že tak ještě neučinili, zaslali na adresu 
 tajemníka  MSS i zápisy ze svých oblastních volebních konferencí, včetně kontaktů na 
 případné nové předsedy OS. Termín je taktéž nejpozději do 17.11.2022. 
- Konečný seznam všech kandidátů zašle tajemník MSS na adresy stávajících předsedů OS 
 emailem 18.11.2022. 
 

2. Návrh programu závodů a soutěží MSS 2023 
- Na základě zápisu z ŘV č. 4/2022, kdy se ŘV shodl na rámcovém zachování závodů a soutěží, a 

také v souladu připomínek z jarní zemské konference vypracoval výcvikář MSS návrh závodů pro 
rok 2023 následovně: 

 ZZ Krajková KM, ZZ Göttingen, ZZ Borken I, ZZ Borken II a ZZ Brusel 
- ŘV MSS se nejdříve shodl na tom, že závody by měly zůstat společné a mělo by být v roce 2023 

uskutečněno 5 společných ZZ. 
- Řídícímu výboru MSS však byla tlumočena žádost OS z pásma sever, kde žádají o návrat 

alespoň prvního ZZ DT na západní směr a neprodlužování vzdálenosti oproti ZZ Cloppenburg.  
 Byl navržen závod Koblenz, který však není vypouštěcím místem, proto bylo do návrhu doplněno 

nejbližší startovní místo Meckenheim (cca 30 km SZ od Koblenze).   
- Po dlouhé diskusi všech členů ŘV MSS bylo přistoupeno k hlasování a ŘV MSS rozhodl, že 

podzimní konferenci bude předložen následující návrh závodů pro rok 2023: 
 11.6.2023  (Ne)  ZZ Krajková – Katowický memoriál 
 18.6.2023 (Ne) ZZ Göttingen  - pohár kapitána Brady / pohár zakladatelů 
   1.7.2023 (So) ZZ Koblenz-Meckenheim 
 15.7.2023 (So) ZZ Borken 
 29.7.2023 (So) ZZ Brusel  
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- ŘV MSS se také dohodl u příležitosti 100 výročí založení ČMSCHPH na zatraktivnění prvního ZZ 
Göttingen a vytvoření tradičního závodu 500+ podobně, jako je dnes ZZ Krajková. 

 Mimo atraktivnějšího ocenění na tento závod, by ZZ Göttingen měl nést přívlastek poukazující na 
vznik svazu. Pracovně je navržen „Pohár kapitána Brady“ nebo „Pohár zakladatelů“. O konečném 
názvu rozhodne podzimní konference. 

- ŘV MSS také zcela převezme organizaci tzv. komerčního závodu holoubat. O celkové podobě 
tohoto závodu, včetně začlenění do soutěží a označení ZZ bude diskutováno na podzimní 
konferenci. 

- Propozice soutěží MSS pro rok 2023 jsou navrženy beze změn. Schváleny však budou až po 
definitivním schválení závodního řádu a případné implementaci nutných změn z toho 
vyplývajících. 

 
3. Organizační záležitosti, různé 

- ŘV MSS odsouhlasil navýšení částky na ocenění o 4.000,- Kč.  
 Tato částka je nutná k úhradě ocenění pro vítěze komerčního závodu holoubat Bošov, protože 

vybraná částka pokryla pouze náklady na přepravu a organizaci závodu. 
- ŘV MSS také odsouhlasil, že předání ocenění ze závodu Bošov proběhne na Moravské zemské 

výstavě v Prusinovicích.  
- Předseda MSS RSDr. Uherek upozornil na blížící se termín CV v Hluku a nutnost aktivní činnosti 

v přípravě této nejvýznamnější výstavy ČMS. 
- ŘV MSS si prostřednictvím tohoto zápisu také dovoluje pozvat chovatele na Zemskou výstavu 

MSS do Prusinovic, která bude v sobotu 26.11.2022 
 
 
 

 
 
 
V Holešově, dne 10.11.2022 
 
Zapsal: MVDr. Martin Polášek    Schválil:  RSDr. Zdeněk Uherek 
         předseda MSS CHPH  
 
 
 
 
 


