
Z á p i s 

č.  4/2015 
ze schůze řídícího výboru (ŘV) Moravskoslezského zemského spolku chovatelů poštovních holubů 
konané dne 22.9.2015 od 17.00 hod. v Holešově, restaurace „Cukrovar“. 
 
Přítomni: ŘV:   RSDr. Zdeněk Uherek, Ing. Jaroslav Novotný,  Ing.Václav Švec,   
    Ing. Oldřich Planka, MVDr. Martin Polášek, Marek Skrbek 
  RK:  František Zeman – předseda 
  Hosté:  Ing. Rostislav Krpal, František Strachota 
  Omluven: Aleš Truhlář    
 
Program: 1. Stížnost Ing. Skrbka na postup schůze delegátů OS CHPH Opava 

2. Příprava Celostátní výstavy, propozice 
3. Zemská výstava - propozice 
4. Podzimní zemská konference - příprava a termín konání 
5. Organizační záležitosti 

 

1. Stížnost Ing. Skrbka 
-  ŘV MSS projednal Stížnost Ing. Zdeňka Skrbka na postup schůze delegátů OS CHPH Opava a 

výboru OS CHPH Opava. 
- ŘV MSS po prostudování dostupných dokumentů rozhodl, že stížnost je oprávněná, a v souladu 

s § 4, odst. 2) Stanov zrušil rozhodnutí schůze delegátů a výboru OS CHPH Opava.  
- Rozhodnutí ŘV MSS bylo zasláno na adresu Ing. Skrbka a na adresu předsedy OS Opava. 
 

2. Příprava Celostátní výstavy, propozice 
- ŘV MSS se kladně vyslovil k zařazení ukázkové kategorie Standard bez výkonu a odsouhlasil 

návrh podmínek, za kterých budou tito holubi na CV vybíráni. 
- ŘV MSS rozhodl, že CV bude dvoudenní a přejímka holubů bude probíhat v pátek v ranních 

hodinách. Předseda MSS informuje, že vzdálené OS mohou po předchozí domluvě přivézt 
kolekce již ve čtvrtek večer od 18 hodin. 

- ŘV MSS také stanovil cenu vstupného 200,- Kč za jednodenní vstup a 250,- Kč za dvoudenní 
vstup. 

- Předseda MSS informoval o zajištění hlavních cen do tomboly, které se budou skládat z 12ti 
budníků, sedaček a donáškových košů 

- Předseda MSS informoval o změně v organizačním týmu, kdy přípravou stánků a propagaci k 
nim byl nově pověřen Ing. Matuška 

- ŘV MSS poté odsouhlasil návrh propozic CV i se zařazením výše uvedených bodů, který bude 
přednesen Prezidiu ke schválení. 

 

3. Zemská výstava MSS - propozice 
- ŘV MSS schválil propozice Moravské zemské výstavy, která se uskuteční dne 21.11.2015 v 

Babicích 
- Kompletní znění propozic je přílohou tohoto zápisu a propozice budou vyvěšeny společně s 

výstavní kartou na webu ČMSCHPH 
- ŘV MSS informuje, že z technických důvodů nebyla spuštěna v původně uvedeném termínu 

aukce holubů MSS, jejíž výtěžek bude použit na ocenění ZZ a soutěží MSS. Nový termín 
spuštění aukce byl stanoven na 15.10.2015. Spuštěním aukce byl pověřen Ing. Novotný. 

 

4. Zemská konference MSS - příprava a termín 
- Podzimní zemská konference MSS CHPH se bude konat v pátek 30.10.2015 od 17 hodin v 

hotelu Hesperia v Olomouci. 
- Konference se budou účastnit výhradně předsedové jednotlivých OS, nebo jejich písemně 

pověření zástupci, dále členové ŘV MSS a členové RK MSS. 
- Pozvánky s programem budou zaslány v dostatečném předstihu na předsedy jednotlivých OS. 
 

5. Organizační záležitosti 
- ŘV MSS jednohlasně odsouhlasil návrh na udělení Čestného členství panu Jindřichovi 

Swaczynovi 



- ŘV MSS informuje o termínech nadoblastních výstav: 
 - 31.10.2015 Výstava pásma Sever - Krásné Pole 
 -   7.11.2015 Výstava pásma Západ - Prosiměřice 
 - 14.11.2015 Výstava pásma Střed - Prusinovice 
 - 14.11.2015 Výstava pásma Jih - Nedašov 
 - 21.11.2015 Zemská výstava MSS - Babice 
 - 11-12.12.2015 Celostátní výstava ČMSCHPH - Hluk 
 
- ŘV MSS se zabýval možností změny vypouštěcího místa Katowického memoriálu na delší 

vzdálenost cca 700 km (např. Bad Bentheim). ŘV MSS tento návrh přednese předsedům na 
podzimní Zemské konferenci. 

  
 
Přílohy: 1.) Propozice Moravské zemské výstavy 
 
 
 
V Holešově dne 22.9.2015 
Zapsal:  Martin Polášek  
  
 
 
           RSDr. Zdeněk Uherek 
           předseda MSS CHPH   


