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

Zápis
ZK č. 1/2021
Z jarní Zemské konference Moravskoslezského sdružení chovatelů poštovních holubů, která proběhla
online dne 14.4.2021 prostřednictvím Google meet.
Účastníci:

předsedové OS: Beskyd, Brno, Haná, Hlučín, Hodonín, Karviná, Opava
Třinec, Uničov, Uh. Hradiště, Valašsko, Vysočina, Zlín, Znojmo
členové ŘV a RK

Konferenci řídil místopředseda MSS Ing. Jaroslav Novotný dle následujícího programu:
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Volba návrhové a mandátové komise
Zpráva mandátové komise
Zpráva předsedy MSS CHPH
Zhodnocení celostátní konference – úkoly pro MSS
Zpráva pokladníka o hospodaření MSS CHPH v roce 2020
Zpráva předsedy RK MSS CHPH
Návrh rozpočtu MSS CHPH na rok 2021
Zemské závody MSS CHPH 2021 – organizace, přeprava a cena
Zemské soutěže MSS CHPH 2020 – vyhlášení propozic a ocenění
Kontrolní činnost v roce 2021
Projednání změn Závodního řádu a Výstavního řádu
Organizační záležitosti a diskuse
Přijetí usnesení jarní Zemské konference MSS CHPH

1. Volba návrhové komise a mandátové komise
-

Do návrhové komise pro zpracování usnesení ZK byli navrženi a následně konferencí jednohlasně
schváleni: Ing. Václav Švec, Jan Peroutka a Lubomír Kubáček
Do mandátové komise pro kontrolu hlasování byli navrženi a následně konferencí jednohlasně
schváleni: Ing. Karel Vašíček, František Strachota a Ing. Oldřich Planka.

2. Zpráva mandátové komise
-

Za mandátovou komisi vystoupil Ing. Karel Vašíček a konstatoval, že se konference účastní všech
14 předsedů OS v MSS a ti mají dohromady 40 hlasů. Pro schválení nadpoloviční většinou je
třeba 21 hlasů.

3. Zpráva předsedy MSS CHPH
-

-

Předseda MSS CHPH RSDr. Zdeněk Uherek přednesl obsáhlou zprávu, obšírně hodnotil průběh
uplynulé sezony, jmenovitě pochválil všechny členy ŘV MSS za odvedenou práci v této těžké
době, poukázal na problémy, které se vyskytují napříč celým spektrem našeho svazu od nejnižších
MS až po celostátní problémy a v několika bodech se zamyslel nad naší činností do budoucna.
Protože úvodní slovo bylo velmi obsáhlé, rozhodl se předseda MSS sepsat nejdůležitější body
svého projevu a tyto vloží jako přílohu zápisu.

5. Zpráva o hospodaření MSS v roce 2020
-

Zprávu připravila Dagmar Bortlová – pokladník MSS a její kompletní znění je přílohou tohoto
zápisu.
Výsledek hospodaření MSS za rok 2020 byl konferencí odsouhlasen. (pro 40 / proti 0 / zdržel 0)

6. Zpráva předsedy RK MSS
-

Zprávu připravil předseda RK MSS František Zeman.
Zpráva byla konferencí odsouhlasena (pro 40 / proti 0 / zdržel 0) a je v kompletním znění přílohou
tohoto zápisu.

7. Návrh rozpočtu na rok 2021
-

Návrh rozpočtu na rok 2021 připravila Dagmar Borlová – pokladník MSS.
Rozpočet byl konferencí schválen (pro 40 / proti 0 / zdržel 0) a je v kompletním znění přílohou
tohoto zápisu.

8. Zemské závody MSS 2020 – organizace, přeprava a cena
-

-

Ing. Novotný představil celý schválený závodní plán a zdůvodnil rozhodnutí ŘV MSS o startovním
místě ZZ Brusel. Závod bude na místě zajišťovat významný chovatel Eric Limburg.
Ing. Novotný také poděkoval Markovi Skrbkovi a Lubošovi Kubáčkovi za vyhledání a zajištění
startovních míst v okolí Bruselu. Konference schválila předložené propozice ZZ 2021.
Další podrobnosti k výběru ZZ Brusel byly již uvedeny v zápise ŘV č.2/2021.
Termíny a startovní místa jsou tedy následovné:
13.6.2021 (Ne)
ZZ Krajková-Katowický memoriál
19.6.2021 (So)
závod v pásmu MSS nad 600 km
3.7.2021 (So)
ZZ Cloppenburg
17.7.2021 (So)
závod v pásmu MSS nad 600 km
31.7.2021 (So)
ZZ Brusel-Brussegem
Miroslav Uherek přednesl a zdůvodnil výběr přepravců na ZZ Cloppenburg a Brusel.
Vypracované rozdělení přepravy na ZZ Cloppenburg a Brusel, včetně ceny za holuba je
přílohou tohoto zápisu
Cena za holuba pro jednotlivé OS na ZZ Cloppenburg byla ŘV MSS stanovena na 33,-Kč a na
ZZ Brusel 35,- Kč.
Rozdíl ve vybrané částce za holuba a konečné ceny za přepravu bude přepravcům doplacen
z pokladny MSS.
Jednotlivé OS zašlou do 15.5.2021 na emailovou adresu Miroslava Uherka své svozové uzly a
kontakty na odpovědné osoby v těchto uzlech.
Definitivní svozný plán s určením svozných uzlů vypracuje za ŘV MSS Miroslav Uherek
v součinnosti s vybranými přepravci do 31.5.2021 a předá je ŘV MSS ke schválení.

9. Soutěže MSS 2020 – propozice a ocenění
-

Propozice i ocenění byly schváleny na schůzi ŘV dne 25.2.2021 (zápis ŘV 1/2021), jsou totožné
jako v roce 2020 a konferenci na vědomí je předložil výcvikář MSS Ing. Novotný.
Propozice i ocenění budou vyvěšeny na webu ČMSCHPH.

10. Kontrolní činnost v roce 2021
-

-

Marek Skrbek informoval o kontrolní činnosti v roce 2020. Řekl, že všechny OS splnily počet
kontrol ve svých OS i nadoblastní kontroly a nebyly zjištěny žádné pochybení ZŘ. Nad rámec
těchto kontrol byly také provedeny kontroly nagumováním holubů a hlášením tajných čísel po
doletu v OS Uh. Hradiště, Uničov, Znojmo a Haná kontroly u předních chovatelů Varmuža Martin,
Brulík Josef, Janča Karel, Kubáček Lubomír, Fajmon Team a Škovran Stanislav. U všech
chovatelů tyto kontroly proběhly bez závad a potvrdily jejich výsledky. Marek Skrbek poděkoval
předsedům OS za nadrámcovou činnost ve výše uvedených OS a i v letošním roce by chtěl
v těchto namátkových kontrolách pokračovat.
Kontrolní činnost v roce 2021 bude totožná s minulými roky:
- Jednotlivé OS opět zajistí minimálně 10 kontrol v rámci své působnosti v sezoně 2021 a to
zejména se zaměřením na kontroly v zasazovacích střediscích.
- Kontrolu zajistí jednotlivé OS také bezprostředně po hlášení doletu prvních holubů ze Zemských
závodů MSS.
- Jednotlivé OS zajistí mimo vlastní OS jednu mezioblastní kontrolu se zaměřením na kontrolu
chovatele (kontrolu na holubníku) v návaznosti na termín konaného závodu, nebo kontrolu při
nasazování.
Termíny a závody určené k mezioblastní kontrole:
20. 6.
4. 7.
18. 7.
1. 8.

Závod :
závod v pásmu
Cloppenburg
závod v pásmu
Brusel

OS – kontrolující:
Karviná, Haná, Brno
Opava, Vysočina, Uničov, U. Hradiště
Beskyd, Valašsko, Hlučín
Třinec, Znojmo, Zlín, Hodonín

- Kontroly budou uváděny a řádně vyplněny na oficiálních a aktuálních „Protokolech o kontrole“.
Aktuální protokoly jsou ke stažení na stránkách svazu na adrese:
http://www.postovniholub.cz/files/dokumenty/Prilohy_ZR.pdf

-

- Všechny protokoly z kontrol budou jednotlivé OS zasílat poštou, nebo mailem na adresu:
Marek Skrbek, Velké Albrechtice 84, 742 91, email: marek.skrbek@post.cz
Konference schválila Kontrolní činnost pro rok 2021 (pro 40 / proti 0 / zdržel 0).

11. Projednání změn Závodního a Výstavního řádu
-

Ing. Novotný informoval o navrhovaných změnách v ZŘ a VŘ. Tyto návrhy byly již dříve zaslány
předsedům OS a po projednání ve svých členských základnách o nich bude hlasováno až na
podzimní zemské konferenci.

12. Organizační záležitosti a diskuse
-

-

-

-

Ing. Novotný shrnul informace z jednání prezidia (konkrétní informace viz zápis z prezidia) a
upozornil na dodržení termínového kalendáře (viz zápisy z celostátní konference, prezidia a ŘV)
Na jednání se připojil i místopředseda parlamentu ČR Tomáš Hanzel, aby informoval o aktuální
situaci s omezením v souvislosti s Covid-19. Na základě jeho optimistického odhadu by mohlo
dojít rozvolnění omezujících opatření do té míry, aby mohla být zahájena naše spolková činnost za
dodržení hygienických podmínek, někdy začátkem května. Jakmile bude znát konkrétní termíny,
bude informovat prezidium.
MVDr. Polášek informoval o průběhu jednání se SVS ohledně udělení výjimky pro poštovní holuby
v souvislosti s ptačí chřipkou. Dle předběžného vyjádření SVS by mohly být soutěže povoleny od
1.5. I v tomto případě bude informovat prezidium ihned, jak budou známy konkrétní termíny a
podmínky.
Ing. Novotný v souvislosti s výše uvedeným informoval, že jednotlivé OS mohou provést změny ve
svých závodních plánech. Případné opravy však musí být zaslány na výcvikáře MSS do
20.4.2021.
Ing. Novotný přednesl neradostné informace o úbytku členské základny. Za poslední rok klesl
počet objednaných rodových kroužků o 11.000 ks a za 22 let od platnosti číslování kroužků podle
čísla ZO bylo zrušeno cca 100 MS (ZO).
Zdůraznil, že je nutné na tuto situaci reagovat na celostátní úrovni a zvážit kroky, které by tento
úbytek zpomalily, nebo lépe zcela zastavily.
Ing.Novotný upozornil na dodržení termínů dodání holoubat na MS a ME do 12.5.2021, ostatní
termíny v termínovém kalendáři byli zveřejněny v zápisu z prezidia.
Předseda MSS Dr. Uherek se připojil k výše uvedenému a sdělil, že i na ŘV MSS se bude
zasazovat o kroky, které by zastavily úbytek stávajících členů, a naopak nastartovaly nárust
nových členů. Dále poděkoval účastníkům konference za účast v této nestandardní podobě a
vyjádřil přesvědčení, že příští konference již bude offline za fyzické účasti.

13. Přijetí usnesení
- Usnesení z jarní Zemské konference, které vypracovala návrhová komise přednesl Ing. Václav
-

Švec a je přílohou tohoto zápisu.
Konference usnesení schválila jednohlasně (pro 40 / proti 0 / zdržel 0).

V Holešově dne 14.4.2021
Zapsal: MVDr. Martin Polášek
Schválil:
RSDr. Zdeněk Uherek
předseda MSS CHPH

Přílohy:

1.) Usnesení
2.) Zpráva předsedy MSS
3.) Zpráva pokladníka o hospodaření za rok 2020
4.) Rozpočet na rok 2021
5.) Zpráva RK MSS
6.) Dokument o rozdělení přepravy ZZ 2021

Příloha č.1

USNESENÍ
U S N E S E N Í z jarní zemské konference Moravskoslezského spolku konané 14.4. 2021 formou
videokonference.
Zemská konference schvaluje:
- mandátovou a návrhovou komisi
- zprávu o výsledku hospodaření MSS CHPH za rok 2020
- zprávu předsedy revizní komise
- rozpočet MSS CHPH na rok 2021
- propozice zemských soutěží a závodů vyhlášených ŘV MSS a jejich ocenění v roce 2021
- plán kontrolní činnosti při závodech poštovních holubů v roce 2021 podrobně uvedený v zápise

Zemská konference bere na vědomí:
- zprávu předsedy MSS CHPH

Zemská konference ukládá předsedům OS CHPH:
- provádění kontrol závodní činnosti dle schváleného rozpisu, včetně finančního postihu za
nesplnění kontrol
- zaslat výcvikáři MSS CHPH do 20.4.2021 opravené závodní plány, které způsobilo posunutí
zahájení letošní závodní sezony
- zaslat na adresu Miroslava Uherka do 15.5.2021 svozová místa na ZZ Cloppenburg a Brusel
a kontakty na odpovědné osoby

Návrhová komise: Lubomír Kubáček, Jan Peroutka, Ing. Václav Švec

Příloha č.2

Zpráva předsedy MSS – nejdůležitější body
-Pod záštitou výboru MSSCHPH v součinnosti OS CHPH Haná uzavřít stále živou problematiku
provedených kontrol výsledků pana ing.Škovrana.
-Řešit problematiku rozptylování OS CHPH na ustanovování nevyvážených pásem především z pohledu
sportovní kvality.
-Členské schůze MS a konference OS CHPH základem aktivizace členů.
Za základ koncepční práce pro budoucnost s okamžitou nutností považovat :
a) věková skladba členské základny-sportovní zapojení členů
b) vyváženost počtu závodů a rozložení vzdáleností
c) připravovat podmínky a koncepci spolupráci v pásmech
d) promýšlet koncepci závodů mistrovských soutěží v nejširším spektru naší sportovní činnosti
e) pro závod DT ( NEJDELŠÍ ) využít předjednaných možností z roku 2021
f) vytvářet spolu s OS CHPH v jejichž majetku jsou přepravní prostředky odpovídající technickým
požadavkům s dlouhodobou spoluprací i finanční podporou
g) položit velkou vážnost diskuzí a jednání k problematice hostování v rámci celého svazu.

RSDr. Zdeněk Uherek
předseda MSS CHPH

Příloha č.3

Zpráva o hospodaření 2020
P Ř Í J M Y:
Rodové kroužky 2021

Hospodaření

skutečnost/rozpočet

115 000,00 Kč

111 620,00 Kč

-3 380,00 Kč

Komerční trhy, komerční zapůjčky

50 000,00 Kč

0,00 Kč

-50 000,00 Kč

Internetová dražba darovaných holoubat

70 000,00 Kč

66 925,00 Kč

-3 075,00 Kč

235 000,00 Kč

178 545,00 Kč

-56 455,00 Kč

bez Knokke

25 000,00 Kč

5 000,00 Kč

Knokke

77 000,00 Kč

48 000,00 Kč

Celkem

V Ý D A J E:
Ocenění závodů a sezony 2020 - poháry, diplomy
Finanční ocenění závodů a soutěží sezony 2020

30 000,00 Kč
125 000,00 Kč

Schůze ŘV, RK a ZK - pronájem, občerstvení

20 000,00 Kč

6 041,00 Kč

13 959,00 Kč

Režie posuzovatelů+ práce pro mládež

20 000,00 Kč

3 000,00 Kč

17 000,00 Kč

Cestovné schůze ŘV, RK

10 000,00 Kč

8 388,00 Kč

1 612,00 Kč

Režie členům ŘV spojené s daným projektem

20 000,00 Kč

20 000,00 Kč

0,00 Kč

Kancelářské popřeby, ostatní režie

2 500,00 Kč

540,00 Kč

1 960,00 Kč

Poplatky za vedení účtu

2 500,00 Kč

1 589,00 Kč

911,00 Kč

27 000,00 Kč

27 000,00 Kč

0,00 Kč

55 000,00 Kč

-50 000,00 Kč

223 558,00 Kč

38 442,00 Kč

Rozdíl v částce od svazu = skutečnost
Doprava zahraničních závodů - dotace na holuba
Mimořádné výdaje
Celkem

5 000,00 Kč
262 000,00 Kč

Půjčka +
Pavel

Ještě vyplatit za rok 2020
cestovné Clopen. 440,Pavel doplatek
8000,Zpracovala: Dagmar Bortlová
K 31.12.2020

Příloha č.4

ROZPOČET MSS CHPH NA ROK 2021
2021

P Ř Í J M Y:
Rodové kroužky 2022

111 620,00 Kč

Splátka půjčky

7 500,00 Kč

Internetová dražba darovaných holoubat

75 000,00 Kč

Internetová dražba darovaných holoubat - DT

15 000,00 Kč

Celkem

209 120,00 Kč

V Ý D A J E:
Ocenění závodů a sezony 20201- poháry, diplomy

30 000,00 Kč

Finanční ocenění závodů a soutěží sezony 2021

125 000,00 Kč

Schůze ŘV, RK a ZK - pronájem, občerstvení

10 000,00 Kč

Režie posuzovatelů+ práce pro mládež

17 000,00 Kč

Cestovné schůze ŘV, RK

10 000,00 Kč

Režie členům ŘV spojené s daným projektem

20 000,00 Kč

Kancelářské popřeby, ostatní režie

2 000,00 Kč

Poplatky za vedení účtu

2 120,00 Kč

Rozdíl v částce od svazu = skutečnost
Doprava zahraničních závodů - dotace na holuba
Mimořádné výdaje
Celkem

Vrácen přeplatek OS

-27 000,00 Kč
15 000,00 Kč
5 000,00 Kč
209 120,00 Kč

Příloha č.5

ZPRÁVA
RK MSS CHPH
RK provedla v 10.3. 2021 kontrolu hospodaření za rok 2020. Kontrola byla provedena
shlédnutím položek příjmů a výdajů pokladní knihy a nebyly shledány žádné závady.
RK se shodla, že pokladna je vedena přehledně . Detailní finanční zpráva byla
přednesena pokladníkem a je bezpředmětné zde znovu uvádět jednotlivé položky
RK projednala stížnost pana Hapla a Slováčka OS Beskydy,
bylo písemně odpovězeno.
RK doporučuje konferenci schválit hospodaření Mss.
Dále předseda RK děkuje všem členům za práci a přeje všem chovatelům PH osobní
pohodu a mnoho úspěchů v závodní sezoně 2021.
Za RK předseda František Zeman
Lubomír Becha

Příloha č.6

Návrh přepravy ZZ MSS 2021
Do termínu stanoveným ŘV MSS se přihlásili čtyři zájemci o přepravu DT v MSS v r. 2021,
OS Karviná, OS Haná ,OS Uh. Hradiště a OS Hodonín.
Následující návrh je přizpůsobený vyváženému střídání zájemců o přepravu v MSS .
Závod: Cloppenburg
počet přihlášených holubů 4094 ks
Návrh přepravy takto:
OS Haná 90 boxů + OS Hodonín 96 boxů průměr na box cca 22 ks
OS Haná zajistí přepravu pro OS HA, UN a OS pásma SEVER - počet holubů 1994 ks, průměr 22 ks/box
Dopravní prostředek vlastní , celková hmotnost do 7,5 t, není placeno mýto v SRN
Předpokládaný počet ujetých km: Přerov – Cloppenburg cca 960 km a zpět,
- rozvoz + svoz cca 500 km
- celkem ujeto cca 2400 km
Kalkulace ceny od OS Haná (viz nabídka) je 55906,- Kč = 23,30 Kč/ km (včetně krmení)
Provize pro přepravce ( pro další roky možnost přepravy, údržba a opravy vozidla , boxů atd. )
13000,- Kč
Cena celkem: 69500,- Kč
OS Hodonín zajistí přepravu pro OS UH, ZL, HO a pásmo západ - počet holubů 2100 ks, počet boxů 96 ,
průměr 22 ks/box.
Dopravní prostředek, profi autodopravce ( p. Bureš nebo p. Marada) nadstavba na přepravu holubů o celkové
hmotnosti do 7,5 t, není placeno mýto v SRN.
Předpokládaný počet ujetých km : Velká Bíteš – Cloppenburg cca 850 km, Cloppen – Hodonín cca 950 km
- rozvoz + svoz cca 550 km
- celkem ujeto cca 2400 km
Kalkulace ceny, OS Hodonín předpokládá cenu za nabízenou službu jako v roce 2020, kdy přepravovali rovněž
závod Cloppenburg .
Provize pro přepravce (pro další roky možnost nabídky přepravy, údržba opravy vozidla a vybavení)
13000,- Kč + předpokládané náklady (včetně krmení) se shodují s OS Haná
Cena celkem: 69500,- Kč
Náhradní přepravce OS Karviná.
Navrhovaná cena za holuba 35,- Kč

4094 x 35 = 143290,- Kč

Závod: Brusel + cca 50 km
počet přihlášených holubů 2334 ks
Přepravu zajistí pro všechny OS v rámci MSS OS Uh. Hradiště, vozidlem Mercedes- Atego (vlastní)
Počet boxů 120 ks, průměr 19,5 ks/box
Předpokládaný počet ujetých km: Velká Bíteš – Brusel plus – Uh. Hradiště cca 2550 km
- rozvoz boxů v MSS cca 600 km
- svoz holubů v MSS cca 600 km
- celkem ujeto cca 3750 km
Kalkulace ceny : cena 20,50 za km = 76875,- Kč + krmení, papír, režijní poplatky, startér 5500,- Kč
Provize pro přepravce 15000,- Kč
Cena celkem: 97375,- Kč
Navrhovaná cena za holuba v roce 2020 byla 37,- Kč, pokud u ní zůstaneme 2334 x 37 = 86358,- Kč

Obecné požadavky na přepravce a zadavatele přepravy ŘV MSS
- ŘV MSS zajistí přepravci kontaktní osoby na svozových místech v jednotlivých OS, tak aby
přepravci
vypracovali svozové plány do 31.5.2021 a odeslali jej k odsouhlasení jednateli MSS, poté bude přepravcům
odeslána smlouva o provedení přepravy na daný závod pořádaný ŘV MSS
- přepravce zajistí rovnoměrné rozdělení boxů na jednotlivé OS, které bude přepravovat, dále je nebytné
respektovat jednotlivá svozová místa, která si OS zadají (ŘV MSS bude tyto místa koordinovat)
- vypracuje svozový plán a taktéž plán rozvozu boxů, plán přepravy a ošetření holubů po dobu přepravy a na
místě startu

- v jednotlivých nasazovacích místech předá boxy přijatelně vyčištěné včetně čistých papírů do boxů, při
rozvozu boxů na zpáteční cestě ze závodu se dohodne na složení boxů s kontaktní osobou, v takovém případě
ŘV MSS zdvořile žádá přepravované OS, aby přepravcům vyšli vstříc a složené boxy jsi vyčistily a vložily papír
který jim přepravce předá v počtu složených boxů.
ŘV MSS žádá všechny, kteří se budou podílet na přepravě a koordinaci přepravy, jak přepravce, tak
koordinátory jednotlivých ZS o vzájemnou vstřícnost a porozumění.
Za ŘV MSS zpracoval: Uherek Miroslav

