
 
Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů  
Oblastní sdružení Pardubice 
Zájezdec 45 

538 51 Chrast  

________________________________________________________ 
 
Zápis ze schůze výboru OS s předsedy a výcvikáři ZO konané dne 11. 4. 2014 
v Kuněticích 

 
Přítomni: Výbor OS CHPH Pardubice: Tomáš Bouška, Pavel Horníček, Ing. Zbyněk Holub, Jan 
Filipi, Josef Novák st., zástupci ZO: V. Mýto, Březhrad, Pardubice, Holice, Proseč, Č. Třebová, 

Litomyšl, Chrast, Přelouč, St. Ždánice. 
 

1. Informace předsedy OS Pardubice 
 

Předseda OS Pardubice Tomáš Bouška informoval o: 

- průběhu zemské konference konané dne 29.03.2014, zápis z tohoto jednání je uložen na 
webu postovniholub.cz, 

- aktuálním hostování chovatelů v OS Pardubice v letové sezóně 2014, viz. Zápis ze schůze 
výboru ze dne 8.4.2014, 

- možnostech finanční spoluúčasti zemského sdružení při zajišťování kontrolní činnosti, 

- možnosti navrhnout chovatele, kteří by za úplatu prováděli kontrolní činnost, dle potřeb 
výboru OS, 

- nutnosti dodání veterinárního potvrzení s uvedeným seznamem chovatelů do 23.4.2014, 
- potřebě dodržování podmínek, za kterých budou mladým chovatelům do 18-ti let 

osvobozovány platby za nasazené holuby – viz. Zápis výboru OS ze dne 8.4.2014, 
- trvajícím úkolu provádění kontrolních činností základními organizacemi – každá ZO 

provede v letové sezóně 2014 1 kontrolu při doletu holubů u chovatele a 1 kontrolu 

činnosti zasazovacího střediska, po provedené kontrolní činnosti do 3 dnů odešle ZO 
protokol o provedené kontrole na adresu: Novotný Václav, Strašov 56, 533 16 Vápno, 

- nutnosti provádění kontrolní činnosti u předních chovatelů OS Pardubice. 
 

 

2. Informace výcvikáře OS Pardubice 
 

      Výcvikář OS Jan Filipi informoval o: 
- počtu nahlášených holubů na jednotlivé závody, 

- krácení objednávek z ekonomických nebo kapacitních důvodů takto:  

Řečany n. L.: Pardubice - 2 boxy, Ždánice – 2 boxy, Svítkov – 1,5 boxu,  
Klíčany 1: Chrast – 0,5 boxu. 

- přerozdělení počty boxů v zasazovacích střediscích v souvislosti s počty nahlášených 
holubů za ZO takto: 

ZO Březhrad budou odebrány 4 boxy, ZO Vysoké Mýto přidány 3 boxy, ZO Proseč přidán 
1 box, 

- vypracovaných svozových plánech na letovou sezónu 2014, vysvětlil některé úpravy a 

změny vynucené přijetím nové základní organizace a plánovanými kooperacemi, svozy na 
dlouhé tratě budou rozeslány později, 

- nutnosti komunikace s výpočtářem panem Navrátilem prostřednictvím jeho osoby, 
- své adrese, na kterou budou organizace zasílat po závodě výsledky výcvikáři OS:  

Jan Filipi, Lažany 42, 539 73 Skuteč,  



- termínu k nahlášení chovatelů, kteří mají zájem zúčastnit se soutěže Intermistrovství: do 

20.4.2014 výcvikáři OS, přihláška je zpoplatněna částkou 70,- Kč, 

- povinnosti hlásit první dolétlé holuby ze zemských závodů Aschafenburg a Oostende, 
ještě bude dopřesněno, 

- propozicích nadoblastních soutěží v roce 2014. 
 

 

 
3. Jmenování vedoucích zasazovacích středisek 

 

Výbor OS Pardubice schvaluje pro letovou sezónu 2014 následující vedoucí ZS: 

ZO Přelouč: Němec Vlastimil 

ZO Svítkov: Novotný Zdeněk 

ZO Březhrad: Řebíček Zdeněk 

ZO Pardubice:  Bouška Tomáš 

ZO St. Ždánice: Novák Josef ml. 

ZO Holice: Netušil Josef 

ZO Chrast: Ing. Blažek Václav 

ZO Proseč: Handlíř Leopold 

ZO V. Mýto: Veselý Lubomír 

ZO Litomyšl: Kovář Josef 

ZO Č. Třebová: Filipi Bohumil ml. 

 

4. Testy ze znalostí ZŘ u jmenovaných vedoucích ZO 

 
V rámci schůze byly provedeny testy znalostí vedoucích zasazovacích středisek ze 

závodního řádu. Všichni vedoucí zasazovacích středisek test úspěšně zvládli. 

 
5. Různé 

 

Byly připomenuty některé zásady pro správnou činnost v ZO: 

- Vyčištění a desinfekce boxů v ZO před zahájením sezóny, 

- zřetelné označování ½ boxů, např. 1/2H, 1/2HE, 

- nakládání boxů ZO do přepravních prostředků v sloupcích a ne v řadách, 

- šetrné zacházení s přepravními boxy, 

- předem hlásit výcvikáři OS plánované nasazení boxů nad přihlášky ZO, 

- podepisovat evidenci skutečně naložených boxů. 

 

6. Vyúčtování 1/2014 

 

V příloze zápisu je vyúčování 1/2014, úhradu je nutné provést do 30.4.2014. 

 

Zapsal: Pavel Horníček 

15.4. 2014  

 
 
 
 


