Zápis
č. 1/2019
ze schůze řídícího výboru (ŘV) Moravskoslezského zemského spolku chovatelů poštovních
holubů
konané dne 4. 3. 2019 od 17.30 hod. v Olomouci
Přítomni:
Roman Randják, Jaroslav Novotný, Marek Skrbek, Miroslav Uherek, Dagmar Bortlová,
Zdeněk Jochman, Aleš Truhlář
RK: František Zeman – předseda
Program:
Příprava konference MSS CHPH
1. Předseda zahájil schůzi, přítomné přivítal. V úvodu probral jednotlivé body
svazové konference, především rozpuštění částky 500,-Kč dle počtu členů na
jednotlivých zemských spolcích, navrženou možnost bezúročných půjček z účtu
svazu.
2. K jednotlivým bodům konference dostali pověření členové výboru prostor
k přípravě své zprávy.
3. Jarek Novotný jako výcvikář předložil návrh nepatrných změn ve výpočtu Esa a
SuperEsa Maratonu. Tyto budou předloženy na konferenci. Rovněž bylo
dohodnuto, že videa ze startu závodů pořádaných MSS CHPH, budou umístěna u
ON-Line hlášení doletů z těchto závodů. Tato videa budou zaslána na tajemníka
(dbortlov@seznam.cz), která zajistí zveřejnění u administrátora svazových
stránek.
4. ŘV v roce 2019 již obdržel počty nahlášených holubů na jednotlivé zahraniční
závody, nyní probíhají jednáni s dopravci a na konferenci bude již vše dořešeno
- 9. 6. 2018 Krajková
- 29. 6. 2019 Eidhoven
- 13. 7. 2019 Duisburg
- 27. 7. 2019 Knokke

cena za holuba 31,-Kč
cena za holuba 28,-Kč
cena za holuba 31,-Kč

Cena je pevně daná, platby budou provedeny na účet MSS CHPH na základě
zaslaných faktur pokladníkem. Startérem těchto závodů – Jaroslav Novotný –
komise v případě problému Roman Randják a Mirek Uherek.
5. Dagmar Bortlová předložila Žádost o pořádání výstavy MSS CHPH od OS Zlín.
Byla přijata pouze jedna žádost a v místě již nám všem známém (Prusinovice
16.11.), výbor tuto žádost schválil.
6. Na základě informace z konference, kdy Josef Bastl nemá prostor spravovat
dražební portál za současných podmínek, předseda Roman Randják
komunikoval s Patrikem Mazurem, chovatelem z OS Třinec, který má k výkonu

této práce veškeré předpoklady. Tento zaslal na prezidenta Jana Filipiho svou
nabídku k provádění této činnosti.
7. Závod holoubat – Cheb: řídící výbor má zájem na pokračování tohoto závodu. Na
konferenci MSS Aleš Truhlář předloží návrh nových propozic tohoto závodu, tak
aby vše bylo v souladu s Závodním řádem. Po prostudování a schválení propozic
by tento závod mohl být pořádán MSS CHPH.
8. Řídící výbor doporučil v loňském roce zřízení legislativní komise k řešení
právních předpisů souvisejících s naší činností. Jelikož se zatím nikdo takový
není, pokud mezi sebou máte takového člověka, který by byl ochoten
spolupracovat s prezidiem, či řídícími výbory při řešení právní problematiky,
byla by tato spolupráce přínosem pro nás všechny.
9. Termínový kalendář : do 31. 3. 2019 zašlete žádosti o kooperace, závodní plány,
složení týmu a to na Jaroslav.novotny@ukzuz.cz, kopii dbortlov@seznam.cz
Zápisy z konferencí jednotlivých OS na tajemníka dbortlov@seznam.cz
10. V závěru zasílám termín jarní konference a to 22. 3. 2019 od 18.00hod v hotelu
Hesperia v Olomouci

Dagmar Bortlová
Tajemník MSS CHPH

Roman Randják
předseda MSS CHPH

