
 
Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů  
Oblastní sdružení Pardubice 
Zájezdec 45 

538 51 Chrast  

________________________________________________________ 
 
Zápis ze schůze výboru OS konané dne 29. 9. 2014 v Sezemicích 

 
Přítomni: Výbor OS CHPH Pardubice: Tomáš Bouška, Pavel Horníček, Ing. Zbyněk Holub, Jan 

Filipi, Josef Novák st. 
 

1. Vyúčtování 2/2014 
 

Členové výboru prodiskutovali a odsouhlasili částky ve vyúčtování č. 2/2014, ve kterém 
jsou zahrnuty platby za přihlášky do soutěže Intermistrovství, platby za holuby nasazené 

nad rámec objednávek letové sezóny starých holubů, objednávky letové sezóny holoubat 

a platby za holoubata nasazená nad přihlášené počty. Vyúčtování č. 2/2014 je součástí 
toho zápisu. 

 
2. Ročenky 2014 

 

Tajemník OS Pavel Horníček informoval o přípravě ročenek 2014. Bohuslav Sedlák jednal 
se zástupcem tiskárny, který přislíbil vyhotovení ročenek v obvyklém formátu. Cena 

ročenky nepřesáhne částku 100,- Kč. Sestavením textové podoby ročenky je pověřen 
výcvikář OS Jan Filipi. Objednávky ročenek byly zaslány zástupcům ZO dne 29. 9. 2014, 

termín pro nahlášení závazných počtů tajemníkovi OS je stanoven na 11. 10. 2014. 
 

3. Dodavatel ocenění pro vyhodnocení mistrovství OS Pardubice 

 
Tajemník OS Pavel Horníček informoval o prověření možnosti změny dodavatele ocenění 

pro soutěže vyhlašované OS Pardubice. Na základě jeho informací o sortimentu, cenách a 
platebních podmínkách jiných společností rozhodl výbor o setrvání našeho OS u 

společnosti Sport Hobby. 

 
4. Výstava OS Pardubice 

 
Byla podána informace o skutečnosti, že se doposud nepřihlásila žádná ZO k pořádání 

oblastní výstavy. Případní zájemci mohou zaslat své přihlášky na adresu tajemníka OS do 

14.10.2014 s tím, že s ohledem k termínu celostátní výstavy musí být výstava OS 
realizována do konce měsíce listopadu. 

 
5. Platby za nasazené holuby od mladých chovatelů 

 
Vzhledem k možnému účelovému obcházení pravidla o osvobození mladých chovatelů od 

plateb za nasazované holuby navrhne výbor OS konferenci delegátů zrušit toto ujednání. 

 
6. Rušení objednávek přepravy holubů 

 
Byla diskutována potřeba závazného stanovení mechanismu možného rušení objednávek 

nahlášených holubů na letovou sezónu. Výbor navrhne delegátům konference, aby 

k rušení objednávek po stanovených termínech bylo možno přistoupit jen na základě 



individuálního rozhodnutí výboru, a to pouze ze závažných osobních nebo zdravotních 

důvodů chovatele. Výbor OS si při svém rozhodování může vyžádat stanovisko příslušné 

základní organizace. 
 

7. Žádosti ZO o přijetí do OS Pardubice 
 

Předseda OS Tomáš Bouška informoval o aktuálním stavu žádostí ZO Čistá, Polička, 

Letohrad a Vamberk o přijetí do OS Pardubice. Detailní informace a názor výboru bude 
představen na konferenci OS, jejíž delegáti rozhodnou o stanovisku k těmto žádostem. 

 
8. Stav dopravních prostředků 

Výbor OS schválil nákup rezervních plastových čel k boxům v rozsahu 75 ks a celkové 

částce 45.000,- Kč a dále drobné opravy úložných úhelníků ve vozících. 
 

9. Konference OS Pardubice 
Výbor OS zve delegáty ZO na oblastní konferenci OS Pardubice, která se uskuteční dne 9. 

11. 2014 od 11 hodin v Dřítči, restaurace Obecní Dům. 
 

10. Vyhodnocení MDTVČ a MKSTVČ 

  
Vyhodnocení Mistrovství dlouhých tratí Východních Čech a Mistrovství krátkých a 

středních tratí Východních Čech proběhne dne 2. 11. 2014 od 11 hodin v restauraci 
Obecní Dům v Dřítči. Vyhodnoceny a oceněny budou níže uvedené kategorie v rozsahu: 

MDTVČ – 1. až 15. místo v celkovém pořadí, 1. – 5. místo v kategorii Eso holub MDTVČ, 

1. – 5. místo v kategorii Eso holubice MDTVČ a 1. – 5. místo z každého závodu MDTVČ. 
MKSTVČ – 1. až 10. místo v celkovém pořadí, 1. – 3. místo z každého závodu MKSTVČ. 

 
11. Návrh letové sezóny 2015 

 
Členové výboru projednali návrh podoby letové sezóny 2015. Návrh výboru vychází ze 

sezóny 2014 a tento model je doplněn o rychlostní závod Chomutov (6. 6.), který 

navazuje na úterní rozletový nácvik Klíčany (2. 6.) a umožňuje tak chovatelům zapojit do 
letové sezóny dosud nenasazené mladé holuby a dále v termínu 21. 6. je souběžně se 

zemským závodem z Aschafenburgu (500 km) naplánován závod Mistrovství krátkých 
tratí Květná. 

Výbor OS předpokládá, že takto naplánovaná letová sezóna je finančně rentabilní, 

splňující veškeré podmínky k účasti našich chovatelů v nadoblastních soutěžích, 
umožňující předpokládané kooperační přepravní a sportovní dohody a je chovatelsky 

přijatelná pro drtivou většinu našich chovatelů. 
Návrh letové sezóny je přílohou tohoto zápisu. 

Žádáme ZO o seznámení svých členů s tímto návrhem a eventuální připomínky zašlete na 

adresu výcvikáře OS J. Filipiho v termínu do 3.11. 2014.  
 

 
 Zapsal: Pavel Horníček dne 02. 10. 2014  

 

 

 

 

Přílohy: - Vyúčtování 2/2014 

  - Návrh letové sezóny 2015 

  - Formulář o provedených platbách v roce 2014 


