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Zápis z podzimní konference OS konané dne 17. 11. 2019 
 
Přítomni: 
Výbor OS CHPH Pardubice: Tomáš Bouška, Pavel Horníček, Jan Filipi, Ing. Jan Kaplan, Milan 
Heglas a delegáti MS Přelouč, Pardubice, St. Ždánice, Svítkov, Holice, Chrast, Proseč, Vysoké 
Mýto, Litomyšl, Česká Třebová, Čistá /dle prezenční listiny přítomno 39 delegátů ze 40, omluven 
jeden delegát z MS Proseč/ 
 
 

1. Zahájení konference 
 
Konferenci zahájil předseda OS Tomáš Bouška, přítomné seznámil s návrhem programu 
konference, který byl přijat (39 PRO) 
 
      2.   Volba komisí konference 
 
Předseda OS navrhl vytvoření pracovních komisí konference, které byly následně odsouhlaseny ve 
složení:  
Návrhová komise: Pavel Horníček, Jan Janecký, Milan Heglas (39 PRO) 
Mandátová a volební komise: ing. Zbyněk Holub, Jaromír Horáček, ing. Zdeněk Mašín (39 PRO) 
 

3.  Kontrola usnesení z jarní konference 
 
Úkoly vyplívající z usnesení jarní konference byly splněny s výjimkou bodu týkajícího se odkupu 
pozemku v Přelouči. V tomto bodě stále probíhají jednání a časový horizont pro splnění úkolu je 
dán převážně rychlostí práce státních institucí. 
 

4. Zpráva předsedy OS o činnosti za období od minulé konference 
 
Tomáš Bouška v úvodu jeho zprávy poprosil o uctění památky chovatelů, kteří nás v průběhu 
letošní sezóny opustili.  
Informoval chovatele o stavu v naší oblasti a zmínil velký rozdíl mezi počtem evidovaných a 
závodících chovatelů. I s ohledem na tento stav bylo a je velkým přínosem přijetí členů 
z bývalého OS Svitavy, kteří patří k předním chovatelům v našem OS. Připomněl i skutečnost, že 
se zvyšujícím se věkovým průměrem pociťujeme a do budoucna budeme pociťovat ještě více 
komplikace, související s prováděním rutinních úkonů. 
Důležitou informací je projevení zájmu o pokračování kooperací MDTVČ a MKSTVČ našimi 
partnery. Budou doladěny detaily svozu a financování.  
Dopravní prostředky OS Pardubice jsou vybaveny plastovými rošty a v letošním roce byla 
provedena úprava napáječek. S ohledem na zvyšující se teploty budeme řešit i úpravu ventilace 
tak, aby probíhala výměna vzduchu ve vozíku nezávisle na autě a jízdě – samostatné napájení 
ventilace. S ohledem na legislativu je nutné brát v potaz i hmotnost dopravních prostředků, 
abychom se vešli do hmotnostních limitů pro víkendový provoz. 



Ohledně pozemku v Přelouči bylo předsedou delegátům sděleno následující. Překážkou v jednání 
byl chodník vybudovaný městem. Tato záležitost byla vyřešena jednáním mezi MěÚ Přelouč a PF. 
Aby celý proces nestál, byl dopředu zajištěn geometrický plán a předběžný odhad ceny pozemku. 
Ohledně registrace MS bylo sděleno, že se stále čeká na právní výklad, který by zamezil rozdílné 
interpretaci mezi chovateli. 
Na závěr svého vystoupení poděkoval chovatelům a kolegům z výboru za odvedenou práci 
v uplynulém volebním období. 
 

5. Zpráva výcvikáře OS o činnosti za období od minulé konference 
 
Jan Filipi podal detailní informaci o průběhu sezóny 2019. Lety starých holubů hodnotil pozitivně. 
Seznámil přítomné delegáty s úspěchy dosaženými chovateli OS Pardubice jak v konkurenci ČS, 
tak i celého ČMS CHPH a v soutěži Intermistrovství.  
Seznámil delegáty konference s problémy, které evidoval (kapacita vozíku, respektive plnění 
holubů do boxu při kooperaci na závodě Gotha 1, veterinární potvrzení na závod Knokke 2 a 
poslední závod holoubat z Chebu). Výcvikář poděkoval členům z MS Přelouč a Holice za pomoc 
s čištěním boxů a při překládání. 
 

6. Dílčí zpráva pokladníka o hospodaření v roce 2019 
 
Pokladník OS Pavel Horníček přednesl vzorně vypracovanou dílčí zprávu z hospodaření v roce 
2019 a uvedl, že s ohledem k nutnosti dořešení několika pohledávek a závazků souvisejících 
s letovou sezónou 2019, jsou delegáti konference seznámeni pouze s dílčím a odhadovaným 
stavem hospodaření. I přes absenci kompletních údajů konstatoval vyrovnanost našeho 
hospodaření a dobrý stav ekonomických prostředků v OS Pardubice. Na dotaz jednoho z delegátů  
(pana Štoudka) ohledně stavu pokladny byla pověřena RK kontrolou plnění dohody o splácení 
půjčky, která byla poskytnuta dopravci.  
 

7. Zpráva předsedy revizní komise 
 

Jan Janecký přednesl zprávu revizní komise. Viz. příloha. S touto zprávou nesouhlasil pan 
Štoudek. 
 

8. Volby nových funkcionářů OS a kandidátů do vyšších složek ČMS CHPH 
 
Volební komise informovala delegáty o počtu přítomných delegátů s právem volebním. Těch se 
zúčastnil plný počet (38). 
Před zahájením voleb bylo oznámeno, že pan Jetmar se vzdává své kandidatury do RK. 
Následně bylo odsouhlaseno, že volby proběhnou veřejně a hlasovat se bude o každém 
kandidátovy zvlášť. 
Před zahájením volby předsedy OS Pardubice vystoupili oba navržení kandidáti na předsedu (T. 
Bouška a V. Novotný) se svou řečí.  
Následnou volbou byl na další volební období předsedou OS CHPH Pardubice zvolen Tomáš 
Bouška, který získal 29 hlasů z 38. Václav Novotný získal 4 hlasy a následně se vzdal kandidatury 
do výboru OS. 
Do výboru OS CHPH Pardubice byli následně zvoleni: 
Milan Dubec (25 PRO) 
Jan Filipi (31 PRO) 
Pavel Horníček (38 PRO) 
Zdeněk Málek (22 PRO) 
Nezvolení kandidáti: Luděk Hruška (17 PRO) a Bohumil Kvasnica (19 PRO) 
 
Do revizní komise byl z navržených kandidátů zvolen pan Jan Janecký (34 PRO) a pan Jan 
Pokorný (31 PRO). Nebyl zvolen pan Bohuslav Sedlák (15 PRO).  



 
Zájem o práci v RK projevili všichni nezvolení kandidáti do výboru OS a nezvolený kandidát na 
předsedu OS. Při volbě získal p. Hruška 17 hlasů, Kvasnica 15 hlasů, Novotný 10 hlasů. Bylo 
rozhodnuto hlasováním, že do dalšího kola postupují první dva kandidáti s nejvyšším počtem 
hlasů, tzn. pp. Hruška a Kvasnica. Při volbě získal p. Hruška 20 hlasů - byl zvolen, p. Kvasnica 19 
hlasů - nebyl zvolen. 
 
Volba předsedy RK (p. Hruška, p. Pokorný). Pan Hruška- 17 PRO, nezvolen. Pan Pokorný- 19 
PRO, nezvolen. 
          

9. Projednání návrhu závodního plánu 2020 
 
K návrhu závodního plánu se vyjádřil Tomáš Bouška a vysvětlil, proč je závodní plán navržen 
výborem ve stávající podobě (kooperace, dvojzávody a počty nasazujících chovatelů- dodržování 
ZŘ, racionální odůvodnění veškerých změn od současného plánu 2017-2019). Informoval 
delegáty o návrzích ZP, které vytvořili MS Čistá, Staré Ždánice a Vysoké Mýto. 
Bylo hlasováno o výborovém návrhu ZP: 20 PRO, 19 PROTI 
 

10. Organizační záležitosti 
 
Zástupce OS CHPH Pardubice přednese delegátům svazové konference návrh na úpravu 
svazových dokumentů dle zprávy RK v bodě snížení počtu funkcionářů v MS, schváleno všemi 
hlasy. Na jarní konferenci bude navržena forma postihu pro MS, které nesplní stanovené kontroly. 
 

11. Diskuze 
 
Po připomínce pana Štoudka byly diskutovány možnosti úpravy hlasování na konferencích 
(závodící vs nezávodící chovatelé). Nutno posoudit, zda je v souladu se svazovými dokumenty, 
pokud ano, rozpracovat v míře detailu. 
 

12. Usnesení a závěr 
 
Po předneseném návrhu na usnesení byla hlasováním (36 PRO, 3 nepřítomni) potvrzena konečná 
podoba usnesení a předseda OS Pardubice Tomáš Bouška jednání konference ukončil. 
  
 
 
 
 
Zapsal: Milan Heglas dne 17. 11. 2019  
Schválil: Tomáš Bouška 
 
Přílohy: Usnesení konference 

Zpráva RK 
 Závodní plán 2020 


