Zápis
ZK č. 2/2018
Z podzimní Zemské konference Moravskoslezského spolku chovatelů poštovních holubů konané dne
29. 11. 2018 v 17.00 hod. v Olomouci, hotel „Hesperia“.
Přítomni:

předsedové nebo zástupci 13 ti OS + členové ŘV a RK (viz prezenční listina) +hosté

Konferenci zahájil předseda MSS CHPH Roman Randják a přednesl následující program, který byl
konferencí jednohlasně schválen:
Program:

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

Zahájení Zemské konference MSS CHPH
Volba návrhové a mandátové komise
Zpráva předsedy MSS CHPH
Zpráva pokladníka + návrh rozpočtu
Zpráva předsedy revizní komise MSS CHPH
Vyhodnocení závodní sezóny MSS a ZZ 2018
Zemské závody – program závodů 2019
Kontrolní činnost
Návrh na změny svazových dokumentů
Organizační záležitosti a diskuse,
přednesení návrhů a udělení čestného členství ČMS CHPH
Návrh a přijetí usnesení Zemské konference MSS CHPH
Ukončení podzimní Zemské konference MSS CHPH

2. Volba návrhové komise a volební komise
- Do návrhové komise pro zpracování usnesení ZK byli navrženi a schváleni delegáti:
Václav Švec, Oldřich Planka, Lubomír Becha
- Do mandátové komise byli navrženi a schváleni delegáti: Karel Vašíček, Martin Polášek, Jan
Ponížil
3. Úvodní slovo předsedy MSS
Předseda MSS ČSCHPH se ve svém příspěvku zaměřil na několik bodů.

Práce ŘV
Během roku se ŘV sešel na svých jednáních 5x. Poslední schůze ŘV se uskutečnila v Olomouci dne
23.10.2018. Účast na schůzích výboru byla dobrá. Čtyři členové ŘV ze 7 měli účast 100 %. Tři členové
bohužel měli několik absencí, které vyplynuly z jejich pracovní činnosti. Je třeba vyzdvihnout pracovní
atmosféru při jednáních ŘV na každém jednání, díky aktivnímu přístupu členů, našel ŘV východisko
z řešených problémů a neodcházel z jednání s rozdělaným problémem.
ŘV řešil problém porušení ZŘ v MS Kravaře v roce 2017.O řešení tohoto problému jste se mohli dočíst
v zápise ŘV ze dne 23.10.2018.
Organizační a různé.
Vakcína.
Byli jsme osloveni firmou PharmaGall spol. s r.o. s prosbou o vyplnění formulářů k vyhodnocení
nákazové situace mladých holubů rotavirovou infekcí. Toto nebezpečné onemocnění, které poprvé bylo
zjištěno v Austrálii, později bylo zjištěno následně i v Evropě a popsáno v Německu. Začala se hledat
forma, jak této nebezpečné nákaze předejít. Firmou PharmaGal byla vyvinuta vakcína, jejíž použití
bylo vyzkoušeno u několika OZ na Slovensku, testovací stanicí v Žilině a u několika chovatelů
v Čechách s dobrým výsledkem. Registrace vakcíny však trvá min. 2 roky, než je puštěna do distribuce.
Vakcína může být výjimečně uvolněna do distribuci dříve, pokud se prokáže, že nákazová situace je
vážná. Vyplněné formuláře, které jste někteří z Vás vypracovali, budou předloženy firmou PharmaGall
dne 12.12.2018 na SVS v Brně. Z naší strany se jednání má zúčastnit president a vicepresident Svazu
Filipi, Randják a Martin Polášek.
Všem, kteří vyplnili dotazníky a tím pomohli dobré věci, děkuji.

Legislativní problémy.
Při diskusích na internetu, se potkáváme často s názory, týkajících se Registrace spolků, jejich právní
subjektivity apod. Bez právního výkladu je to zbytečná ztráta času a energie.
Změny, které provádíme ve Svazové dokumentaci každý rok, musí být schváleny nejvyšším orgánem,
Svazovou konferencí. Návrhy změn, které jsme pojednali na ŘV budou prodiskutovány v dalším bodu
naší konference.
Závod holoubat o „Krále Moravy“
Tento závod má trvalou oblibu u určité části chovatelů o čemž svědčí počty nasazených holoubat.
Problém nastane při výpočtech závodu a uplatnění umístěných holubů do koeficientů sportovních
kategorií. Toto bude řešeno na ŘV se současným organizátorem Alešem Truhlářem.
Výstava ČMS CHPH a VII. Středoevropská výstava
Pořadatelem výstavy ČMS CHPH, která se uskuteční 11. 1. 2019 v Lysé nad Labem je ČS CHPH.
Věřím, že moravští chovatelé se budou skvěle prezentovat svými holuby. Sportovní kategorie jejichž
výsledky jsou již na stránkách Svazu, tomu nasvědčují a standardní holubi našich chovatelů nás
nezklamou.
VII. Středoevropská výstava
ČMS CHPH byl pověřen pořádáním VII. Středoevropské výstavy v roce 2020.
Výstava se bude konat v Ostravě na výstavišti Černá louka v Ostravě ve dnech 31.1. – 1.2.2020. Tento
termín se nám zdá vzdálený, ale není to tak. Bude to náročná záležitost organizační, propagační, i se
zajištěním pracovníků při stavbě klecí, stánků, demontáží apod.
Oslovil jsem již předsedy OS pásma Sever na schůzí v Krmelíně. Činím tak i nyní a žádám Vás
předsedy OS nebo jejich zástupce, abyste tuto akci přijali za svou a propagovali ji ve vašich oblastních
spolcích a v rámci svých možností nabídli svou pomoc při zajištění výstavy.
Organizace ZZ 2019.
Pořadatelem ZZ je ŘV. Předpokládáme kooperaci při svozu holubů jako v předešlých letech. Scházející
kapacita na závod Duisburg byla vyřešena s OS Valašsko na zajištění přepravy 3. závodu kat. E. V
případě volné kapacity vozidla OS Valašsko se nabízí spolupráce se Slovenským Maraton klubem.
Slyšel jsem diskuzi mezi dopravci, že startovací místo Duisburgu je umístěno v zelené zóně, že to je
drahé atd. Abych tedy předešel zbytečné diskuzi, sděluji, že zelená karta se vydává na základě
předložení velkého TP nebo jeho kopie na stanicích Technické kontroly v tuzemsku. Vydaná známka /3
barvy podle stáří auta/ umístěná na čelním skle, platí po celou dobu životnosti auta nebo do změny
SPZ. Cena je pro kamion 24,0 tun pouhých 250,- Kč.
4. Zpráva pokladníka MSS
Zprávu o průběžném hospodaření nebyla z důvodu nepřítomnosti Aleše Truhláře přednesena,
dodatečně byla zaslána předsedovi. Předsedové OS ji budou mít přílohou zápisu.
5. Zpráva předsedy RK MSS
Zprávu přednesl předseda RK MSS František Zeman a její kompletní znění je přílohou tohoto
zápisu. Zprávu konference schválila jednohlasně.
6. Vyhodnocení závodní sezóny
Jaroslav Novotný ve svém vstupu doplnil informace o závodní sezóně, Zhodnotil jednotlivé
závody. Seznámil přítomné s chybami, které dělají OS při odesílání protokolů o startu závodů,
převážně když jsou náhradní místa startu, či změna termínu, počasí na startu. Rovněž bylo několik
případů, kdy protokoly nebyly odeslány z místa startu. Pokud startuje více OS z jednoho
dopravního prostředku, je nutno tyto do protokolu uvést. Dále poukázal na fakt, že na svazových
stánkách nejsou zveřejňovány videa ze startu atd. Apelace na přepravce těchto závodů.
7. Program závodů 2019
Pro rok 2019 vypisuje ŘV MSS CHPH tyto závody
Krajková – Katovický memoriál
Eindhoven
Duisburg
Knokke

Propozice soutěží MSS pro rok 2019 zůstávají beze změny.
8. Kontrolní činnost 2018
Marek Skrbek seznámil přítomné s výsledky kontrol. Všechna OS provedla stanovený počet,
celkem 201 kontrol. Pro příští rok bude definováno provést minimálně 5 kontrol v nasazovacích
střediscích. Rovněž předložil návrh na vypracování formuláře pro mezioblastní kontroly.
9. Návrh změn svazových dokumentů
Návrh změn Vám byl v předstihu zaslán k prostudování. Jarek Novotný přítomným přednesl tyto
návrhy a vše velmi důkladně objasnil. Celé znění je příloho zápisu
10. Organizační záležitosti a diskuse
- Přihlásil se Jan Peroutka s dotazem na zaokrouhlování desetinných čísel ve výsledcích od
jednotlivých systému je zaokrouhlování nastaveno různě. – Výpočtář má povinnost zadat všechna
desetinná místa, která jsou na doletovém listě. Nikdo není oprávněn toto upravovat.
- Dotaz, proč závod Knokke deklarovat jako dvoudenní – vysvětleno dle statistiky, kdy tento závod
byl až na výjimky vždy dvoudenním pro většinu chovatelů. Proto toto nastavit i pro nejkratší
vzdálenosti.
- Jan Ponížil – aby se zamyslelo nad metodikou nasazování holubů na DT, zkrácení svozu. – Toto
je vždy na přepravci, aby připravil již při přihlášení se na dopravu i metodiku svozu.
13. Návrh usnesení
- Návrh přednesl za návrhovou komisi Václav Švec, usnesení bylo jednohlasně schváleno a je
přílohou tohoto zápisu.
Žádáme jednotlivý OS aby nahlásili počty holubů na zemské zahraniční závody do 26. 02. 2019 na
adresu tajemníka MSS CHPH. dbortlov@seznam.cz
Žádáme zájemce o přepravu zahraničních závodů MSS CHPH aby zaslali své návrhy na
koordinátora dopravy Miroslava Uherka holubi.uherek@seznam.cz

V Olomouci dne 29. 11. 2018
Zapsala: Dagmar Bortlová – tajemník MSS CHPH
Ověřil: Roman Randják – předseda MSS CHPH

