
Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů 
Oblastní sdružení Pardubice
Zájezdec 45
538 51 Chrast

________________________________________________________

Zápis ze schůze výboru OS konané dne 23.1. 2008 v Hostovicích

Přítomni: Ing. Blažek V., Bouška T., Ing. Holub, Horáček J., P. Horníček, Ing. Jirout

1. Žádost o hostování
Výbor OS projednal a schválil dodatečnou žádost ZO Březhrad o povolení hostování těmto 
chovatelům ze ZO Hradec Králové na rok 2008 v základní organizaci Březhrad.
Holý Petr, Tomáškova 642, 500 02 Hradec Králové
Šimůnek Jiří, U Cihelny 263, 503 02 Předměřice n. L. 

2. Stav přepravních prostředků, pořízení dalších přepravních boxů
Na základě závěrů jednání s dopravcem p.Brožem a s ohledem na předpokládané potřebné 
kapacity pro přepravu holubů na závody prováděnou OS Pardubice v letošním roce se výbor OS 
rozhodl pozastavit jednání o možnosti odkoupení již používané nástavby na auto do majetku OS a 
dále její možné rozšíření o 8 resp. 16 boxů a k tomuto bodu se znovu vrátit po sezóně 2008. 
Výbor OS dále potvrdil již zmíněný záměr pořídit další nové boxy, pouze po dopřesnění požadavků 
bude počet nově vyráběných boxů navýšen na 30 kusů.   

3. Mistrovství dlouhých tratí Východních Čech 2008
Ing. Blažek seznámil přítomné členy výboru s výsledky jednání se zástupci OS Trutnov, Svitavy a 
Jihlava o organizaci letošního ročníku Mistrovství dlouhých tratí Východních Čech. Výsledkem 
jednání zástupců východočeských oblastních sdružení je tento letový plán pro sezónu 2008:
1.6. Koblenz 1 série 10/4 přeprava holubů zajištěna OS Pardubice
15.6. Aachen série 10/4 přeprava holubů zajištěna OS Pardubice
28.6. Oostende série 10/3 přeprava holubů bude řešena kooperací v rámci ČS
13.7. Koblenz 2 série 10/4 přeprava holubů zajištěna OS Pardubice
26.7. Brusel série 10/3 přeprava holubů bude řešena kooperací v rámci ČS

V příloze tohoto zápisu je upravený letový plán OS Pardubice, do kterého byly zapracovány 
schválené dlouhé tratě vč. mistrovských sérií a upravených bodů. Rovněž jsou detailně 
představeny podmínky nové soutěže OS – mistrovství holubic. 

4. Informace ze svazové konference ČMS CHPH
Svazová konference se konala 18.1. 2008 v Hluku a z jejích závěrů vybíráme:

- prezidentem svazu byl zvolen Ing. Jaroslav Novotný, do prezidia byli zvoleni Josef 
Toušek, Ladislav Král, Petr Husák, Václav Špilar, Ladislav Potůček, RSDr. Zdeněk Uherek, 
Antonín Polívka, Vladimír Bátěk, Ing. Oldřich Planka, MVDr. Martin Polášek.

- předplatné Informačního zpravodaje na rok 2008 je 130,- Kč
- konference schválila statut „Čestného členství“ Českomoravského svazu chovatelů 

poštovních holubů
- příští Celostátní výstava se uskuteční v Lysé nad Labem v termínu 2.-4.1. 2009, 

organizačním zabezpečením je pověřeno České sdružení chovatelů poštovních holubů
- schválené změny a doplňky v Závodním řádu byly zapracovány do jeho celkového textu a 

aktuální verze ZŘ je k dispozici na webových stránkách ČMS CHPH
- úplné znění zápisu ze svazové konference je k dispozici na webových stránkách ČMS 

CHPH       



5. Návrhy na vedoucí zasazovacích středisek
Výbor OS vyzývá základní organizace, aby do termínu výroční konference 9.3. 2008 předložily 
návrhy na vedoucí zasazovacích středisek pro rok 2008 ve svých organizacích při vědomí všech 
práv a povinností, které těmto vedoucím definuje Závodní řád.  

6. Výroční konference OS
Výbor OS srdečně zve delegáty základních organizací na výroční konferenci, která se bude konat 
9.3. od 9 hodin v Hostovicích. Klíč pro stanovení počtu delegátů je 1:5. Na výroční konferenci 
dojde již tradičně k vyhodnocení mistrovských soutěží OS za rok 2007, žádáme základní 
organizace o zajištění účasti oceňovaných.

7. Návrhy na členy jury
Výbor OS vyzývá základní organizace, aby do termínu výroční konference 9.3. 2008 předložily 
návrhy na členy jury, kterou bude třeba na výroční konferenci zvolit.

8. Evidence chovatelů 
Letos je prováděna evidence počtu chovatelů v základních organizacích zjednodušenou formou 
vzhledem k tomu, že přehledy o zvolených funkcionářích ZO byly již zpracovány po podzimních 
volbách. Nyní je třeba doplnit pouze počty evidovaných chovatelů v jednotlivých základních 
organizacích pro rok 2008. Žádáme tedy funkcionáře ZO, aby do 10.2. 2008 nahlásili na adresu 
tajemníka OS T. Boušky počty evidovaných chovatelů ve svých základních organizacích. Členský 
příspěvek pro člena staršího 18 let je stanoven na 100,- Kč, chovatelé do 18 let příspěvky neplatí.

9. Webové stránky OS
Výbor OS se rozhodl založit vlastní webové stránky, které by sloužily jako zdroj základních 
informací o organizaci chovatelského života v naší OS a zároveň by plnily i funkci propagační.

10. Objednávka rodových kroužků a gumiček
Žádáme ZO, aby do termínu 21.3. 2008 zaslaly objednávku rodových kroužků a gumiček na rok 
2009 na adresu tajemníka OS T. Boušky. Cena kroužku 3,- Kč, cena gumičky 0,90 Kč. Formulář 
pro objednání je níže.

Zapsal: Tomáš Bouška, dne 30.1. 2008

Příloha: Upravený letový plán 2008 zde…

---------------------------------------------  zde odstřihněte  ---------------------------------------------------

Objednávka rodových kroužků a gumiček

ZO CHPH ……………………….……………

Závazně objednáváme na rok 2009 ………………………………….rodových kroužků

………………………………….závodních gumiček

…………………………………………………………….
      podpis, razítko

http://www.ospardubice.wz.cz/plany/letovy_plan_2008.pdf
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