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Zápis ze schůze výboru OS konané dne 4. 8. 2014 v Sezemicích 

 
Přítomni: Výbor OS CHPH Pardubice: Tomáš Bouška, Pavel Horníček, Ing. Zbyněk Holub, Jan 

Filipi, Josef Novák st. 
 

1. Informace o průběhu sezóny starých holubů 2014 
 

Výcvikář OS Pardubice Jan Filipi i ostatní členové výboru informovali o průběhu sezóny 
starých holubů 2014. Počty nasazených holubů byly vyšší než v loňském roce a nebyly 

shledány žádné závažné nedostatky v oblasti organizace závodů, dopravy, průběhů 

závodů, výpočtů výsledků. Všechny plánované závody starých holubů byly uskutečněny, 
včetně všech dohodnutých kooperací.  

Dále byly diskutovány některé poznatky s tím závěrem, že: 
- Závod Eisenach nelze realizovat při pátečním svozu holubů, neboť delší dojezdová 

doba k tomuto vypouštěcímu místu neumožňuje holubům dostatečný odpočinek před 

startem. 
- Je potřebné vypracovat závazná interní pravidla pro možnosti rušení objednávek již 

přihlášených holubů, a to zejména ze závažných zdravotních a osobních důvodů. 
- Připomínky k organizaci a průběhu závodní sezóny nelze v žádném případě sdělovat 

nebo řešit s dopravcem, tyto záležitosti musí být komunikovány se členy výboru OS. 
Výbor OS dále vyzývá základní organizace, které nemají splněný předepsaný počet 

kontrol, aby tyto provedly v závodní sezóně holoubat. Dále výbor OS apeluje na 

chovatele, majitele vítězů závodů OS, aby výcvikáři OS zaslali fotografie a popis těchto 
holubů. 

 
2. Žádost o hostování v závodní sezóně holoubat 

 

Byly projednány žádosti chovatelů Tomáše Kvasnici (souřadnice 49:44:47 a 16:25:29) a 
Bc. Antonína Havlíka (49:44:03 a 16:21:03) o hostování v našem OS v závodní sezóně 

holoubat. Po diskuzi bylo rozhodnuto o vyhovění obou žádostí. 
 

3. Žádost o přijmutí ZO Letohrad do OS Pardubice 

 
Byla diskutována žádost chovatelů ZO Letohrad o přijmutí do OS Pardubice. Žádost 

obsahuje podmínku zajíždění dopravními prostředky do nasazovacího střediska na Šedivci 
(29 km z České Třebové). O přijetí uvedené základní organizace bude rozhodovat 

konference OS. 
 

4. Zapůjčení přepravních boxů do ZO Polička 

 
Členové výboru rozhodli o protokolárním zapůjčení 5-ti kusů přepravních boxů do 

zasazovacího střediska Polička, a to z důvodu hostování chovatelů této ZO v letové 
sezóně holoubat OS Pardubice. 

 

 Zapsal: Pavel Horníček dne 12. 8. 2014  


