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Zápis ze schůze výboru OS konané dne 5. 3. 2020 v Sezemicích  
 

Přítomni: 

Výbor OS CHPH Pardubice: Tomáš Bouška, Pavel Horníček, Jan Filipi, Zdeněk Málek, Milan Dubec 
Revizní komise: Jan Pokorný 

Host: Luděk Hruška 
 

1. Aktualizace údajů na webu OS 

S odkazem na neaktualizované údaje na webu OS ohledně evidence chovatelů na rok 2020, dále 
pak nově zvolené funkcionáře v MS a místa a časy nasazování resp. otevírání hodin bude 

v termínu do zahájení sezóny 2020 tato aktualizace provedena také s ohledem na nařízení GDPR. 
Zodpovídá: Bouška, Filipi 

 

2. Závěry jednání celostátní konference 
Předseda T. Bouška seznámil přítomné s nejdůležitějšími závěry jednání celostátní konference 

ČMS konané dne 15.2. 2020. 
- veškeré svazové dokumenty byly aktualizovány a konferencí schváleny tak, aby byly 

v souladu s NOZ, nově zavedeny dva možné statusy místní spolků, místní spolek nebo 
základní organizace 

- Ing. Jaroslav Novotný byl zvolen novým prezidentem svazu 

- disciplinární řízení s J. Filipim bylo ukončeno bez udělení navrhovaného trestu 
 

Plné znění zápisu a usnesení je k dispozici na webu ČMS. 
 

3. Stav prací na dopravních prostředcích 

Z. Málek a L. Hruška podali zprávu o průběžném plnění úkolů daných minulým zápisem z jednání 
výboru (30.1. 2020) 

- sumarizace vad na boxech obdrženy od všech spolků, o dalších krocích vedoucí 
k centrální opravě bude dále jednáno s dopravcem 

- prostředky včetně boxů byly chovateli MS Přelouč vyčištěny a dezinfikovány, za což jim 
patří poděkování 

- nákup papírů pod rošty, hledáme další možnosti, nicméně cílem je vybavit spolky 

jednotnými papíry pro sezónu 2020 z prostředků OS 
- po opětovné dezinfekci boxů a vozíků (do 22.3. 2020) budou vozíky převezeny 

dopravcem k dalším technickým úkonům (úpravy, STK, apod.) 
- s ohledem na prováděné technické úpravy na vozících bude provedeno kontrolní 

převážení soupravy  cílem zajistit soulad s max. hmotnostními limity 

 
4. Revize 

Revize pokladny proběhla a bilanční zpráva RK za rok 2019 je zpracována.  
 

5. Volba předsedy revizní komise 
Z kandidátky pro volbu předsedy RK na jarní konferenci OS odstoupil na vlastní žádost Luděk 

Hruška, který tak nadále zůstává členem RK. 

 



 

 
 

 
6. Otázka průvodce 

Výbor OS projednal návrh dokumentu s popisem práv a povinností osob při přepravě holubů. 

Tento dokument bude předložen konferenci k projednání a po jeho schválení bude použit jako 
závazný při organizaci přepravy na závody. 
  

7. Oblastní konference 
Výbor projednal a schválil termín 22.3. 2020 pro konání oblastní konference delegátů, 

samostatná pozvánka bude rozeslána na místní spolky.  

 
8. Opatření s ohledem na výskyt ptačí chřipky 

Výskyt ptačí chřipky na farmě ve Slepoticích se dotkl i části chovatelů z MS Chrast, Holice, 
Pardubice. Předsedové těchto spolků byli informováni o vyhlášených opatřeních a je třeba vyčkat 

dle vyhlášené doby karantény na další kroky. 
 

9. Organizační záležitosti 

Žádáme místní spolky, aby v termínu do 28.3. 2020 nahlásili na tajemníka M. Dubce,  
E-mail: dubecm@seznam.cz: 

- objednávku rodových kroužků a gumiček na rok 2021 
- chovatelské týmy na rok 2020 

- hostující chovatele v MS na rok 2020 

 
10. Závodní plán 2020 

S ohledem na vyhlášené Zemské závody 2020 a nově aktualizovaná startovací místa pro rok 2020 
byl výcvikář J. Filipi pověřen zapracovat do schváleného ZP 2020: 

21.6. ZZ Darmstadt namísto ZZ Bad Vilbel 
25.7. ZZ Hannut namísto ZZ DT „750 km“ 

25.7. ZZ Hockenheim jen jako závod jednotlivců (RZ), bez zařazení do mistrovství OS 

závody Bochov 1-5 nahradit geograficky nejbližším registrovaným místem startu Bošov (rozdíl o 
cca 10 km kratší vzdálenost) 

Dále byl po diskuzi J. Filipi pověřen připravit návrh na nový model Generálního mistrovství, které 
by zahrnovalo pouze výběr závodů všech tří kategorií s cílem vyhlašovat = nabízet chovatelům 

pouze oblastní mistrovství s menším počtem klasifikovaných závodů. 

 
 

Tomáš Bouška 
Předseda OS CHPH Pardubice 

 

Schválil: 20.3. 2020 


