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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. 1/2023 

 

ze schůze řídícího výboru (ŘV) Moravskoslezského zemského spolku chovatelů poštovních holubů 
konané online dne 1.2.2023 od 18.30 hod.  
 
Přítomni: ŘV:  MVDr. Martin Polášek, Ing. Jaroslav Novotný, Dagmar Bortlová,  
    Lubomír Kubáček, Miroslav Uherek, Tomáš Hanzel 
  RK:  František Zeman – předseda 
Omluven:   Ing. Přemysl Duda 
   

 
1. Zemské soutěže a závody MSS 2022 - propozice a ocenění 

- Závodní plán na rok 2023 byl schválen na podzimní konferenci a v konečné podobě je uveden 
v zápisu ŘV č.6/2022 

- ŘV MSS schválil propozice a ocenění Zemských závodů a soutěží, které přednesl výcvikář MSS 
Ing.Novotný.  

- Propozice většiny soutěží zůstávají totožné jako v loňském roce. Jedinou změnou je zrušení 
soutěže Mistrovství mladých chovatelů. Tato soutěž se nadále bude vyhodnocovat pouze na 
celostátní úrovni. 

- ŘV MSS rozhodl, že do výpočetního pásma střed bude zařazeno OS Uh.Hradiště a výpočetní 
pásmo jih bude tvořit pouze OS Hodonín. 

- ŘV MSS schválil změny v ocenění soutěží MSS a ocenění ZZ. Ocenění bylo optimalizováno 
vzhledem k rostoucím nákladům na přepravu a upraveno dle návrhů z podzimní konference – 
ocenění vítězů i v jednotlivých pásmech.  

- ŘV MSS opět připraví aukci holoubat v rozsahu cca 15 ks od nejúspěšnějších chovatelů MSS. 
Výtěžek bude použit na ocenění. Ing.Novotný připraví přesný manuál včetně podmínek úhrady a 
převzetí vydražených holubů. 

-  Propozice soutěží a zemských závodů, stejně jako změny v ocenění budou podrobně 
představeny na jarní zemské konferenci. V kompletním znění budou také k dispozici na webu 
ČMSCHPH.  

 Na webu budou vyvěšeny i propozice jednotlivých pásem. Tyto propozice zašlou koordinátoři 
pásem na adresu výcvikáře Ing. Novotného nejpozději do 31.3.2023. 

 
2. Zemské závody 2022 – organizace, přeprava a startér 

- Přepravu na ZZ Krajková KM si zajišťují OS samostatně. Přepravu na ZZ Göttingen a pásmový 
závod v termínu 1.7.2023 si zajišťují OS v rámci pásem MSS.  

- Přeprava na ZZ Borken a Brusel bude zajišťována a koordinována ŘV MSS. 
-  ŘV MSS žádá předsedy OS, aby nahlásili počty holubů navšechny 4 závody ZZ Göttingen, 

ZZ Borken, ZZ Brusel i pásmový závod do 28.2.2023 na adresu tajemníka Ing. Dudy: 
 premekduda@email.cz 
- ŘV MSS dále žádá zájemce o přepravu ZZ Borken a ZZ Brusel, aby zaslali přihlášky 

nejpozději do 28.2.2023 na emailovou adresu koordinátora přepravy Miroslava Uherka: 
 holubi.uherek@seznam.cz 
  Přihlášky musí obsahovat: 

 předběžný návrh ceny (nákladů) za poskytnutí přepravního prostředku s uvedením ceny za 
km v přepočtu na aktuální cenu nafty 

 typ přepravního prostředku a zařazení do hmotnostní kategorie 
 popis boxů (materiál, skladba jednotlivých stěn, rošty) 
 celkový počet boxů s přesnými rozměry boxu (š / h / v) 
 popis systému napájení, krmení a ventilace 
 garanci, že přepravní prostředek splňuje všechna nařízení §13 Závodního řádu 
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 garanci rozvozu vyčištěných a vydesinfikovaných boxů do svozových míst s dostatečným 
předstihem. 

 Na základě počtů holubů a přihlášených přepravců bude ŘV vypracováno rozdělení 
jednotlivých OS do přepravy, určení svozových uzlů, svozný plán a cena za holuba. 

 ŘV MSS rozhodl, že pro rok 2023 bude startovní komise pracovat ve stejném složení: 
Miroslav Uherek-hlavní startér + Ing.Jaroslav Novotný a Ing. Stanislav Škovran. Pouze tato 
startovní komise bude rozhodovat v mimořádných a odůvodněných případech o změnách 
v termínech startů a vypouštěcích míst ZZ MSS.  

 
3. Informace pokladníka o finančním výsledku CV 2023 v Hluku 

- Dagmar Bortlová informovala ŘV MSS o finančním výsledku CV v Hluku. 
- Výstava dopadla ziskově a výsledek bude přednesen předsedům na konferenci. 
- ŘV MSS touto cestou ještě jednou děkuje organizačnímu týmu pod vedením RSDr. Zdeňka 

Uherka za výborně odvedenou práci, která vyústila v jednu z nejlépe hodnocených celostátních 
výstav. 

 
4. Příprava zprávy o hospodaření za rok 2022 a revize pokladny 

- Pokladník Dagmar Bortlová představila sumář příjmů a výdajů za rok 2022. 
- Výsledek hospodaření je ztrátový. Důvodem je výrazné navýšení za přepravu ZZ oproti 

původnímu plánu. 
 Předseda MVDr. Polášek z toho důvodu požádal pokladníka o zaslání faktur od přepravců. 

Zvýšení nákladů na přepravu bude podrobně probráno a vysvětleno na jarní konferenci, včetně 
určení přesných podmínek o úhradě případných vícenákladů v nadcházejících letech.  

- Pokladník Dagmar Bortlová připraví zprávu o hospodaření za rok 2022 a přednese ji na zemské 
konferenci. 

- RK připraví zprávu o revizi financí a taktéž ji přednese prostřednictvím předsedy RK na jarní 
zemské konferenci. 

 
5. Příprava návrhu rozpočtu na rok 2023 

- ŘV MSS odsouhlasil návrh rozpočtu, který vypracovala Dagmar Bortlová. 
- Rozpočet pro rok 2022 bude koncipován jako vyrovnaný a pokladníkem bude přednesen ke 

schválení na jarní zemské konferenci. 
 

6. Kontrolní činnost v roce 2023 
- ŘV MSS projednal plán kontrolní činnosti v MSS pro rok 2023. Vypracováním plánu kontrol pro 

rok 2023 byl nově pověřen Tomáš Hanzel a plán kontrol s přesným zadáním přednese na jarní 
zemské konferenci. 

- Výsledky z kontrol v roce 2023 se budou posílat na emailovou adresu Tomáše Hanzela: 
 tomashanzel75@gmail.com 
 

7. Příprava Jarní zemské konference – program a termín 
- ŘV MSS schválil program zemské konference 
- Konference se uskuteční ve čtvrtek dne 9.3.2023 od 17.30 hodin v salonku hotelu Hesperia v 

Olomouci 
- Pozvánku s programem zašle tajemník MSS v dostatečném předstihu na dotčené osoby. 
 

8. Termínový kalendář na rok 2023 
Shrnutí úkolů a termínů: 
 do 28.2.2023 zašlou zájemci o přepravu na ZZ Borken a Brusel své žádosti na adresu 

koordinátora přepravy Miroslava Uherka. 
 do 28.2.2023 nahlásí všechny OS na tajemníka MSS  Ing. Dudu přesné počty přihlášených 

holubů na všechny 4 ZZ MSS DT. 
 do 31.3.2023 zašlou všechny OS na výcvikáře MSS  Ing. Novotného schválené závodní plány, 

složení týmů a garantovaný seznam mladých chovatelů do 25ti let. 
 do 31.3.2023 zašlou dotčené OS na výcvikáře MSS  Ing. Novotného předjednané kooperace 

závodů. 
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 do 31.3.2023 zašlou koordinátoři pásem na výcvikáře MSS Ing.Novotného propozice a závodní 
plány pásmových soutěží. 

 do 31.3.2023 OS nahlásí případné změny v kontaktech svých výpočtářů na výcvikáře MSS 
 Ing. Novotného. 

 do 30.4.2023 zašlou předsedové všech OS výsledky testů vedoucích zasazovacích středisek na 
adresu tajemníka svazu Ing. Hlaváčka 

 do 30.4.2023 zašlou zájemci o pořádání Zemské výstavy v roce 2023 přihlášky na adresu 
tajemníka MSS Ing. Dudy 

 
9. Organizační záležitosti 

- Předseda MSS MVDr. Polášek informoval ŘV o přijaté stížnosti od Bohuslava Kopečka. Stížnost 
byla adresována na ŘV MSS v rozporu s jednacím řádem.Odpověď i s odůvodněním byla panu 
Kopečkovi zaslána. 

- Předseda MSS dále informoval o žádosti Standardní komise pro Moravu o příspěvek 20.000 Kč 
na činnost standardní komise. ŘV MSS rozhodl, že tuto částku zahrne do nákladových položek 
rozpočtu. Příspěvek nebude vyplacen dopředu a Standardní komisi budou z této částky hrazeny 
náhrady po předložení nákladových dokladů.  

 
 
 
V Holešově dne 1.2.2023 
Zapsal: MVDr. Martin Polášek  
 
 
Schválil: 
Ing. Jaroslav Novotný 
místopředseda MSS CHPH   


