Zápis
č. 5/2017
ze schůze řídícího výboru (ŘV) Moravskoslezského zemského spolku
chovatelů poštovních holubů
konané dne 20. 9. 2017 od 17.00 hod. v Hluku
Přítomni:
Roman Randják, Jaroslav Novotný, Marek Skrbek, Aleš Truhlář, Miroslav Uherek, Dagmar
Bortlová, Zdeněk Jochman
RK: František Zeman – předseda
Hosté: Zdenek Uherek, František Strachota, Josef Fridrich, Rostislav Krpál
Program:
1. Organizace Celostátní výstavy
2. Projednání žádosti o zapůjčení výstavních klecí – Stanislav Matuška

1. K zajištění Celostátní výstavy jsme pokládali za nezbytné tuto organizovat s již zkušeným
výstavním týmem z minulých let a proto jsme požádali pana Zdeňka Uherka, Martina
Poláška, Františka Strachotu, Josefa Fridrich a Rostislava Krpála o pomoc s tak
významnou akcí.
Pan Zdeněk Uherek nás proved jak výstavní plochou, tak zázemím, které je pro tuto akci
pronajato. Rovněž prostory, kde je uložen výstavní materiál, inventura bude provedena
při ukončení výstavy.

ŘV MSS odsouhlasil následující organizační tým Celostátní výstavy:
Roman Randják - vedoucí týmu
Zdeněk Uherek – zástupce vedoucího výstavního výboru
Karel Vašíček – zajištění VIP prostor
Jaroslav Novotný - výpočet výsledků, kontrola podkladů, zhotovení katalogu
Martin Polášek - výpočet výsledků, kontrola podkladů, zhotovení katalogu
Dagmar Bortlová - ekonomický úsek
Marek Skrbek a Aleš Truhlář - dražba holubů
Roman Randják + Zdeněk Jochman - prodejní stánky - pronájem a
propagace
Miroslav Uherek - příjem a výdej holubů + výstavní plocha
František Strachota - společenský večer + tombola
Marek Skrbek + Zdeněk Uherek + Roman Randják -tombola
Rostislav Krpal – ubytování

Všichni jmenovaní mají informace, co je třeba připravit, plnění si probereme na další schůzce
výstavního výboru v listopadu. Přesný datum bude včas rozeslán.
2. Byla projednána žádost Stanislava Matušky o zapůjčení výstavního fundusu a akci
Setkání mistrů. Tato žádost byla odsouhlasena. Za vydání a následné převzetí
výstavního fundusu byl pověřen člen ŘV
Nutno se Stanislavem Matuškou projednat požadovaný počet klecí a na základě toho
vystavit fakturu Aleš Truhlář.
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