
 
Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů  
Oblastní spolek Pardubice 
Zájezdec 45 

538 51 Chrast 

________________________________________________________ 
 
 

Zápis ze schůze výboru OS konané elektronickou formou 20. března 2020  
 

V komunikaci: výbor OS CHPH Pardubice: Tomáš Bouška, Pavel Horníček, Jan Filipi, Zdeněk 

Málek, Milan Dubec 
Kopie: rev. komise: Jan Pokorný Luděk Hruška, Jan Janecký 

 
 

1. Aktualizace údajů na webu OS 

Úkol s odkazem na zápis ze schůze výboru z 5.3. 2020 trvá, bude plněn průběžně do zahájení 
sezóny 2020. 

 
 

2. Stav prací na dopravních prostředcích 

V termínu do 29.3. 2020 proběhne druhá dezifenkce boxů a obou vozíků v Přeloučské garáži. 
Následně budou obě soupravy převezeny do Holic pro realizaci dalších činností. Naplánování a 

uskutečnění pomocných svozů pro stažení vadných boxů k opravě budou řešeny operativně 
v průběhu dubna v závislosti na aktuálních opatřeních proti pandemii koronaviru. 

 
 

3. Zpráva revizní komise 

Bilanční zpráva RK za rok 2019 je zpracována a bude komunikována k místním spolkům.  
 

 
4. Manuál pro průvodce 

Ve výboru projednaný návrh dokumentu s popisem práv a povinností osob při přepravě holubů 

bude rozeslán na místní spolky pro seznámení a připomínkování. Termín pro uzavření diskuze o 
návrhu bude stanoven dodatečně dle vývoje situace s možným zahájením závodní sezóny 2020. 

 
 

5. Opatření s ohledem na výskyt ptačí chřipky 
Státní veterinární správa ukončila ke dni 23.3. 2020 veškerá opatření vztahující se k výskytu ptačí 

chřipky ve Slepoticích. 

 
 

6. Nákup papíru do boxů 
Výbor OS odsouhlasil nákup papírů do boxu pod rošty v jednotném typu pro všechny spolky v OS 

Pardubice. Celkové náklady na nákup ve výši cca 6.500,- Kč budou hrazeny z prostředků OS. 

Každý spolek obdrží jednu roli = cca 150 formátů, šířka role bude již odpovídat rozměru jedné 
strany boxu. Další parametry = gramáž, nezvedání roštu v souladu s našimi potřebami.  

 
 

7. Návrh na rozdělení finančního příspěvku od ČMS 
S odkazem na zápis ze schůze výboru z 30.1. 2020, bod 3., ponecháváme rozhodnutí o návrhu 

výboru na nejbližší oblastní konferenci. Finanční prostředky v celkové výši 88.500 Kč jsme na účet 

OS obdrželi dne 20.3. 2020. 



 

8. Závodní plán 2020 
Výbor OS přijal k závodnímu plánu na rok 2020 následující rozhodnutí: 

 
ZP2020 považujeme za daný a platný ve smyslu základní struktury a logiky tak jak byl schválen 

na konferenci dne 17.11.2019. 

 
S ohledem na vyhlášené Zemské závody 2020 a nově doplněná startovací místa pro rok 2020 

aktualizujeme: 

 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 nahrazujeme geograficky nejbližším registrovaným místem startu 
Bošov (rozdíl o cca 10 km kratší vzdálenost, stejný směr a kategorie závodu) 

 oblastní mistrovství ponecháváme v rozsahu podzimní konferencí schváleného ZP 

 nadoblastní mistrovství uvádíme dle schválených propozic vyššími složkami Svazu 

 
 

 

Tomáš Bouška 
Předseda OS CHPH Pardubice 

 
 

Schválil: 30.3. 2020 

 
 

 
Přílohy:  Závodní plán 2020 

  Bilanční zpráva revizní komise za rok 2019 

  Návrh manuálu pro průvodce 


