
Z á p i s 

č.  2/2015 
z mimořádné schůze řídícího výboru (ŘV) Moravskoslezského sdružení chovatelů poštovních holubů 
konané dne 23.4.2015 v 18.00 hod. v Holešově, restaurace „Cukrovar“. 
 
Přítomni: ŘV:   RSDr. Zdeněk Uherek, Ing. Jaroslav Novotný,  Ing.Václav Švec,   
    MVDr. Martin Polášek, Marek Skrbek, Aleš Truhlář 
  RK:  František Zeman – předseda 
  Omluven: Ing. Oldřich Planka 
  Hosté:  Libor Novák, Jan Ponížil 
  
Schůzi zahájil předseda MSS CHPH  RSDr. Zdeněk Uherek a nadále ji řídil dle následujícího programu:  
 
Program: 1. Zařazení ZO Svitavy do OS CHPH Haná - projednání vzniklé situace 

2. Příprava Celostátní výstavy - složení organizačního týmu 
3. Organizační záležitosti 

 

1. ZO Svitavy - zařazení do OS Haná - Olomouc 
-  ŘV MSS na své zasedání pozval zástupce OS Haná - Olomouc, aby podali vysvětlení k situaci o 

nezařazení ZO Svitavy do přepravy závodů jejich OS. 
- Po projednání této záležitosti předseda OS Haná - Olomouc Libor Novák konstatoval, že pro ZO 

Svitavy bude určeno ZS a přidělena kapacita v zoobuse v souladu se zápisem ŘV 1/2015. 
 

2. Příprava CV - složení organizačního týmu 
- Předseda MSS Dr. Uherek představil předběžný rozpočet Celostátní výstavy a seznámil přítomné 

s předpokládanými výdaji na zajištění organizace výstavy. Uvedl, že bude nutné rozšířit výstavní 
fundus tak, aby jednotlivé kolekce OS odpovídaly aktuálnímu počtu vystavovaných holubů.  

- Ing. Novotný zdůraznil nutnost zlepšení a rozšíření propagace Celostátní výstavy, což bude 
úkolem celého organizačního týmu. 

- ŘV MSS odsouhlasil následující organizační tým Celostátní výstavy: 
   RSDr. Zdeněk Uherek - vedoucí týmu 
   Ing. Jaroslav Novotný - výpočet výsledků, kontrola podkladů, zhotovení katalogu 
   MVDr. Martin Polášek - výpočet výsledků, kontrola podkladů, zhotovení katalogu 
   Ing. Václav Švec - ekonomický úsek 
   Marek Skrbek - dražba holubů 
   Aleš Truhlář - prodejní stánky - pronájem a propagace 
   Josef Lopata - prodejní stánky - stavba 
   Miroslav Uherek - příjem a výdej holubů 
   Jaroslav Kadlček - výstavní plocha 
   František Strachota - společenský večer 
   Ing. Rostislav Krpal - ubytování 
  

3. Organizační záležitosti 
- Na základě žádosti Jana Filipiho uvádí ŘV MSS do zápisu, že z důvodu nepochopení jeho 

připomínky ze schůze Prezídia, ŘV MSS znovu projednal jeho upozornění a tajemník MSS zaslal 
vyjádření na adresu pana Filipiho. 

-  ŘV MSS jako pořadatel ZZ Bad Bentheim rozhodl, že z důvodu zachování a dodržení stejných 
podmínek svozu pro všechny účastníky ZZ a maximální možné péče o přepravované holuby, 
musí být všichni tři přepravci na místě startu do pátku do 24.00 hodin. V průběhu přepravy 
přepravci taktéž musí garantovat pravidelné přestávky na napájení a krmení dokladované foto-, 
nebo videozáznamem. Z těchto důvodu ŘV MSS upozorňuje přepravce OS Znojmo, že není 
možné provádět svoz holubů až v pátek. 

 
V Holešově dne 23.4.2015 
Zapsal: MVDr. Martin Polášek   
 
 
           RSDr. Zdeněk Uherek 
           předseda MSS CHPH   


