Zápis
č. 4/2017
ze schůze řídícího výboru (ŘV) Moravskoslezského zemského spolku
chovatelů poštovních holubů
konané dne 16.8.2017 od 17.00 hod. v Olomouci,
Přítomni:
Roman Randják, Jaroslav Novotný, Marek Skrbek, Aleš Truhlář, Miroslav Uherek, Dagmar
Bortlová
RK: František Zeman – předseda
Omluven: Zdenek Jochman
Hosté: Zdenek Kvapil – předseda OS Haná
Program:
1. Stížnost – svoz a košování závodu Knokke ( uzel Přerov )
2. Ocenění zemských soutěží + Dražba holubů ve prospěch ocenění
3. Příprava Celostátní výstavy chovatelů poštovních holubů v Hluku
4. Organizační záležitosti
5. Různé
1. Stížnost – přítomni byli seznámeni se stížností zaslanou na předsedu RK Františka
Zemana, ve věci ulétnutí holubů při přepravě již nasazených holubů do svozového uzlu –
Přerov. Předseda MSS CHPH Roman Randják nařídil výboru OS Haná, aby k tomuto
problému zaslali vyjádření + nastolili opatření či případné postihy.
Výbor OS Haná zaslal zápis z mimořádného zasedání výboru OS Haná, konaného dne 10.
8. 2017. (zápis je přílohou tohoto zápisu).
ŘV MSS CHPH na základě zjištěných skutečností, konstatoval, že opatření přijatá výborem
OS Haná jsou nedostatečná a neodpovídají závažnosti porušení závodního řádu při svozu
nejvýznačnějšího závodu MSS. ŘV MSS proto rozhodl o vyřazení MS Dřevohostice
z výsledku závodů.
Zdůvodnění: Holubi během svozu ZZ Knokke nebyli zajištěni proti neoprávněné
manipulaci tak, jak ukládá ZŘ § 12 bod 3.nebyla zabezpečena regulérnost ZZ.
2. Ocenění zemských závodů – dražba ve prospěch ocenění – Jaroslav Novotný oslovil
přední chovatele jednotlivých OS o věnování holuba do dražby ve prospěch oceněníZZ.
Dražba bude zahájena 1. září 2017.
Vyhodnocení zemských závodů a soutěží bude provedeno na výstavě ČMS CHPH. Nákup
pohárů zajistí pořadatel výstavy
Výstava MSS CHPH – termín 18. 11. 2017 v Prusinovicích, pořadatel MS Holešov.
3. Příprava Celostátní výstavy chovatelů poštovních holubů – Roman Randják jménem
výboru požádal o pomoc s pořádáním výstavy kolegy, kteří jsou v této věci již kovaní.
Pomoc přislíbili: Zdeněk Uherek, Martin Polášek, František Strachota a Karel Vašíček.
Organizační výbor se sejde 20. 9. 2017 v Hluku, kde již bude rozpracován celý plán
organizace výstavy.

.
4. Organizační záležitosti, různé
-

-

Žádáme OS Znojmo o zaslání videodokumentace ze závodu
Knokke a to
koordinátorovi přeprav ZZ Mirkovi Uherkovi.
Projednání žádosti o zařazení kolekce standardních poštovních holubů na celostní
výstavu. Výbor navrhuje tuto žádost odsouhlasit. Propozice Celostátní výstavy spadá
do kompetencí prezidia svazu, je nutno toto navrhnout prezidiu.
Knokke – Národní závod – vyjádření k vydání společných výsledků ČS a MSS:
Moravská konference neschválila vyhodnocení závodu Knokke v celostátní
konkurenci, ale pouze v pásmech předem stanovených. Žádáme proto, aby byl
výpočet opraven a to v pásmech, dle rozhodnutí prezidia – viz zápis

-

Z diskuse na Svazové konferenci vzešel úkol pro Prezídium organizovat Národní závod z
Knokke, posledním podobným závodem byl NZ Oostende, který se konal 18. 7. 1987. Pro
letošní rok byly dohodnuty 3 pásma, ve kterých se bude národní závod vyhodnocovat, a to do
800 km, 801 až 1000 km a nad 1001 km. Oceněni budou 3 chovatelé v jednotlivých pásmech
a jejich holubi budou vystaveni na CV. Garanty společného startu byli navrženi výcvikáři
zemských spolků Filipi Jan a Ing. Novotný Jaroslav. Přepravce je povinen být vybaven
videokamerou a pořizovat záznam z průběhu

-

Aleš Truhlář, jako vedoucí dopingové komise seznámil přítomné, že během závodní
sezóny nebyla doposud provedena na Moravě žádná kontrola na zakázané látky. Byl
pověřen zjištěním, zda je vybrána akreditována laboratoř pro zaslání vzorků z kontrol.

Dagmar Bortlová
tajemník MSS CHPH

Roman Randják
předseda MSS CHPH

