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Společný zápis ze schůzí výboru OS konaných dne 8.8. a 12.9. 2013 

 
Přítomni: T. Bouška, Ing. Z. Holub, J. Horáček, P. Horníček, Ing. J. Kaplan 

 
1. Hodnocení sezóny 2013 
Jednotliví členové výboru se vyjádřili k sezóně 2013. Průběh sezóny nebyl poznamenán žádným závažným 
porušením Závodního řádu, odsouhlasený letový plán se podařilo realizovat v celém rozsahu s jediným 
zkrácením při závodu Cheb 1 – NMS Chomutov z důvodu nepříznivého stavu počasí. V kooperaci na DT 
v rámci MDTVč jsme dopravně zajistili všech pět konaných závodů včetně dopravy holubů OS Polabí a 
Karlovy Vary na ZZ Oostende, při vyhodnocení ZZ Oostende jsme byli z důvodu nízkého počtu nasazených 
holubů nuceni poprvé použít pro výpočet oblastních výsledků společné výsledky MDTVč. V kooperaci na 
ST s OS Trutnov jsme realizovali všech pět plánovaných závodů bez závažných organizačních problémů ke 
spokojenosti obou sdružení, tento výsledek pokládá výbor za dobrý základ a jasný signál k opětovnému 
jednání s OS Trutnov o pokračování resp. rozšíření této spolupráce v sezóně 2014. Detailní zhodnocení 
bude provedeno na podzimní oblastní konferenci. 
 
2. Ročenky 
P. Horníček byl pověřen shromážděním objednávek na ročenky 2013 ze základních organizací a zadáním 
do tisku. Následná distribuce a platba dle zvyklostí. 
 
3. Oblastní výstava  
Výbor OS upozorňuje základní organizace, které mají zájem pořádat oblastní výstavu OS, aby své přihlášky 
zaslaly na adresu tajemníka OS Ing. Kaplana nejpozději do 1.11. 2013. 
 
4.  Volby 
Jak již bylo komunikováno na poslední oblastní konferenci, podzim tohoto roku je ve všech orgánech a 
organizačních složkách ČMS CHPH obdobím volebním. Výbor OS upozorňuje základní organizace na 
následující termíny spojené s provedením voleb: 
 

A. Volby v základních organizacích se budou konat na členských schůzích v termínu do 15.10. 2013. 
  Členská schůze zvolí: 

 Výbor základní organizace, který je tvořen minimálně 5 členy, z jehož středu pak 
jmenovitě předsedu základní organizace. Předseda je statutárním zástupcem základní 
organizace. 

 Revizní komisi, která má 3 členy, z jejich středu pak jmenovitě předsedu revizní komise 
základní organizace. 

 Členská schůze navrhne kandidáty do výboru oblastního sdružení, revizní komise 
oblastního sdružení a kandidáta na předsedu oblastního sdružení. 

 Nově zvolené funkcionáře ZO a návrhy kandidátů do orgánů OS zašle předseda základní 
organizace písemně na adresu tajemníka oblastního sdružení Ing. Kaplana do 20. 10. 
2013, viz přiložený formulář.  

 
 



B. Volby funkcionářů oblastního sdružení se budou konat na oblastní konferenci v termínu do 
15.11. 2013. 

  Oblastní konference zvolí: 

 Z navržených kandidátů základních organizací minimálně 5 členný výbor oblastního sdružení, 
z něhož pak jmenovitě předsedu oblastního sdružení. Předseda je statutárním zástupcem 
oblastního sdružení. 

 Z navržených kandidátů základních organizací revizní komisi, která má 3 členy, z jejich středu 
pak jmenovitě předsedu revizní komise oblastního sdružení. 

 Oblastní konference navrhne kandidáty do řídícího výboru a revizní komise zemských 
sdružení. Samostatně navrhne kandidáta na předsedu zemského sdružení. 

 Návrh kandidátů zašle tajemník oblastního sdružení písemně na adresu tajemníka 
příslušného zemského sdružení do 15. 11. 2013. 

 
Plné znění organizačního pokynu k zabezpečení voleb vydaného prezidiem ČMS CHPH je k dispozici na 
webové stránce OS Pardubice. 
 
Termín a místo oblastní konference bude ještě upřesněn, předpokladem je počátek listopadu 2013. 
 
6. Odkup nástavby  
Výbor OS je ve fázi finálního jednání o odkupu 40-ti boxové nástavby od dopravce p. Brože, která byla 
v minulosti zadána k výrobě a nyní bude dokončen převod vlastnictví a konečná úhrada. 
 
7. Návrh letové sezóny 2014 
Výbor OS projednal a předkládá základním organizacím k diskusi svůj návrh letového plánu 2014, jenž je 
přílohou tohoto zápisu. Rozsah tratí a jejich přiřazení do jednotlivých mistrovství KT, ST, DT, MHE a MRH 
jsou patrné z přílohy. Veškeré připomínky zasílejte k rukám výcvikáře OS Pavla Horníčka do 20.10. 2013. 
Po sumarizaci došlých připomínek výbor OS předpokládá projednání na oblastní konferenci počátkem 
listopadu. 
 
 
 
Zapsal: Ing. Jan Kaplan 
Schválil: Tomáš Bouška 
 
12.9. 2013 
 
 
 
Příloha: Návrh letového plánu 2014 
 Formulář o provedení voleb v ZO 
 
   


