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Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů 
Moravskoslezský zemský spolek, z.s. 

Vančurova 54, 618 00 Brno 

 
Z Á P I S 

č. 1 / 2021 
 

ze schůze řídícího výboru (ŘV) Moravskoslezského zemského spolku chovatelů poštovních holubů 
konané online dne 25.2.2021 od 18.00 hod.  
 
Přítomni: ŘV:   RSDr. Zdeněk Uherek, Ing. Jaroslav Novotný, MVDr. Martin Polášek,   
    Ing. Roman Randják, Dagmar Bortlová, Miroslav Uherek, Marek Skrbek 
  RK:  František Zeman – předseda 
   
Program: 1. Vyřízení stížnosti OS Hodonín na platby ze ZZ 2020 
  2. Návrh způsobu vyhodnocení soutěží MSS 2020 a předání ocenění 

3. Zemské soutěže MSS 2021 – propozice a ocenění 
4. Zemské závody 2021 – organizace, přeprava a startér 
5. Příprava zprávy o hospodaření za rok 2020 a revize pokladny 
6. Příprava návrhu rozpočtu na rok 2021 a revize pokladny 
7. Kontrolní činnost v roce 2021 
8. Pořadatel výstavy MSS 2021 
9. Termínový kalendář na rok 2021 
10. Příprava jarní Zemské konference – program, termín, způsob 
11. Organizační záležitosti 

 
1. Vyřízení stížnosti OS Hodonín 

-  ŘV MSS vysvětlil předsedovi OS Hodonín p. Strachotovi způsob plateb za zemské závody, 
včetně rozdělení financí pro přepravce a na ocenění. 

- Druhá část stížnosti bude řešena interně mezi OS Hodonín a OS Uh. Hradiště. Dotčené strany 
však budou informovat místopředsedu a tajemníka o termínu a způsobu jednání. ŘV MSS 
nařizuje uskutečnit jednání nejpozději do 14 dnů od této schůze. 

 
2.  Návrh způsobu vyhodnocení soutěží MSS 2020 a předání ocenění 

- ŘV MSS rozhodl, že předání ocenění za rok 2020 proběhne společně s vyhodnocením soutěží a 
závodů roku 2021 na Zemské výstavě 2021. 

 
3. Zemské soutěže a závody - propozice a ocenění 

- ŘV MSS již na své podzimní schůzi schválil následující závodní plán ZZ na rok 2021: 
   13.6.2021 (Ne) ZZ Krajková-Katowický memoriál 
    19.6.2021 (So) závod v pásmu MSS nad 600 km   
     3.7.2021 (So) ZZ Rheine /Cloppenburg 
   17.7.2021 (So) závod v pásmu MSS nad 600 km 
   31.7.2021 (So) ZZ Brusel 
- ŘV MSS schválil propozice a ocenění Zemských závodů a soutěží, které přednesl výcvikář MSS 

Ing. Novotný.  
- Propozice zůstávají totožné jako v loňském roce.  
 ŘV MSS však připravil i náhradní propozice pro případ, že nebude možné uskutečnit 

plnohodnotně sezonu. Tyto náhradní propozice, které jsou upravené pro závody z tuzemska, by 
byly v případě potřeby zveřejněny na webu svazu. 

- Stejně jako v loňském roce je v soutěžích mladých chovatelů do 25 let nutné, aby OS doložily a 
garantovaly, že jimi přihlášení mladí chovatelé jsou skutečně samostatně závodící. Tato 
podmínka je čistě na odpovědnosti každého OS. 

- Ocenění soutěží MSS a ocenění ZZ zůstává beze změn.  
-  Propozice i ocenění budou podrobně představeny na zemské konferenci a v kompletním znění 

vyvěšeny na web. stránce svazu. Na webu budou vyvěšeny i propozice jednotlivých pásem. Tyto 
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propozice zašlou koordinátoři pásem na adresu výcvikáře Ing. Novotného nejpozději do 
31.3.2021 

 
4. Zemské závody 2021 – organizace, přeprava a startér 

- Ing. Novotný představil možná vypouštěcí místa v okolí Bruselu. Vzhledem k nevhodnosti 
oficiálních vypouštěcích míst v okolí Bruselu byl ŘV MSS pověřen Marek Skrbek, aby 
v součinnosti s Ing. Novotným dojednal s belgickými chovateli vhodnější startovací místa v okolí 
těchto oficiálních. Po jejich představení vybere ŘV MSS nejvhodnější a přednese je na 
konferenci. 

- ŘV MSS žádá předsedy OS, aby nahlásili počty holubů na ZZ Rheine/Cloppenburg a ZZ Brusel 
do 31.3.2021 na adresu tajemníka MVDr. Poláška 

- ŘV MSS žádá zájemce o přepravu ZZ Rheine/Cloppenburg a ZZ Brusel, aby zaslali přihlášky 
nejpozději do 31.3.2021 na adresu tajemníka MVDr. Poláška.  

 Přihlášky budou obsahovat: 
    - předběžný návrh ceny (nákladů) za poskytnutí přepravního prostředku 
   - typ přepravního prostředku a zařazení do hmotnostní kategorie 
   - popis boxů (materiál, skladba jednotlivých stěn, rošty) 
   - celkový počet boxů s přesnými rozměry boxu (š / h / v) 
   - popis systému napájení, krmení a ventilace  
   - garanci, že přepravní prostředek splňuje všechna nařízení §13 Závodního řádu 
   - garanci rozvozu vyčištěných a vydesinfikovaných boxů do svozových míst  
     s dostatečným předstihem. 
- Na základě počtů holubů a přihlášených přepravců pak ŘV vypracuje rozdělení jednotlivých OS 

do přepravy, určí svozové uzly a vypracuje svozný plán a kompletní přehled organizace přepravy 
představí na jarní zemské konferenci. 

-  ŘV MSS rozhodl, že startérem ZZ pro rok 2021 zůstává Miroslav Uherek. 
 

5. Příprava zprávy o hospodaření za rok 2020 a revize pokladny 
- Pokladník Dagmar Bortlová představila sumář příjmů a výdajů za rok 2020. 
- Zatím nebyla provedena revize pokladny. Revize proběhne online formou po dohodě pokladníka 

se členy RK MSS do konce měsíce března. 
- Pokladník Dagmar Bortlová připraví zprávu o hospodaření za rok 2020 a přednese ji na zemské 

konferenci. 
 

6. Příprava návrhu rozpočtu na rok 2021 
- ŘV MSS odsouhlasil návrh rozpočtu, který vypracovala jako pokladník MSS Dagmar Bortlová. 
- Jelikož v roce 2020 nebyla proúčtována záloha pro sbor posuzovatelů, rozhodl ŘV MSS o 

převodu této zálohy na rok 2021. 
- Návrh rozpočtu bude přednesen pokladníkem ke schválení na jarní Zemské konferenci. 
 

7. Kontrolní činnost v roce 2021 
- ŘV MSS projednal plán kontrolní činnosti v MSS pro rok 2021. Plán kontrol vypracuje Marek 

Skrbek a přednese jej na jarní konferenci. 
 

8. Zemská výstava 2021 - pořadatel 
- ŘV MSS rozhodl o přesunu pořadatelství zemské výstavy z roku 2020 a přidělil pořádání výstavy 

v roce 2021 OS Uh. Hradiště. Výstava se bude konat v Babicích v prostorách kulturního domu a 
přesný termín bude oznámen až na základě vývoje pandemické situace. 

 
9. Termínový kalendář na rok 2021 

- Shrnutí úkolů a termínů: 
  - do 31.3.2021 zašlou všechny OS na výcvikáře MSS Ing. Novotného schválené závodní 

  plány, složení týmů a garantovaný seznam mladých chovatelů do 25 ti let 
 - do 31.3.2021 zašlou dotčené OS na výcvikáře MSS Ing. Novotného předjednané  
   kooperace závodů 
 - do 31.3.2021 zašlou koordinátoři pásem na výcvikáře MSS Ing. Novotného propozice  
   a závodní plány pásmových soutěží 
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 - do 31.3.2021 nahlásí všechny OS na adresu tajemníka MSS MVDr. Poláška přesné počty  
   přihlášených holubů na ZZ Brusel a Rheine/Cloppenburg. 
  - do 31.3.2021 zašlou zájemci o přepravu ZZ přihlášky na tajemníka MVDr. Poláška 
 - další termíny a úkoly spojené s ČMSCHPH budou uvedeny v zápise z celostátní  

  konference 
 

10. Příprava Jarní zemské konference – program, termín, způsob 
- ŘV MSS schválil program zemské konference 
- Konference se uskuteční online v prostředí google-meet v prvním nebo druhém týdnu v dubnu. 

Přesný termín a program bude včas zaslán na předsedy OS. 
- Organizační zabezpečení online konference budou mít na starosti Ing. Novotný a MVDr. Polášek, 

kteří budou předsedům v případě jakýchkoli nejasností s připojením k dispozici. 
 

11. Organizační záležitosti 
-   RSDr. Uherek informoval o zajištění termínu na pořádání CV.  
 V případě pozitivní pandemické situace proběhne Celostání výstava ve dnech 14.-15.1.2022 

v prostorách sportovní haly v Hluku.  
-  RSDr. Uherek přednesl žádost OZ Čadca na společné vypuštění holubů při ZZ Krajková-

Kat.memoriál a výpočtu společných mezinárodních výsledků.  
 ŘV tuto žádost odsouhlasil. OZ Čadca však musí zajistit kompatibilitu svého výstupu z výpočtu 

závodu tak, aby mohl být vložen do našeho výpočetního programu. 
 
 
 
V Holešově dne 25.2.2021 
Zapsal: MVDr. Martin Polášek  
 
 
Schválil: 
RSDr. Zdeněk Uherek 
předseda MSS CHPH   


