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Zápis z oblastní konference OS CHPH Pardubice konané 6. března 2016  

Přítomni:  
výbor OS CHPH, delegáti MS CHPH Přelouč, Pardubice, Březhrad, Staré Ždánice, Svítkov, Holice, 
Chrast, Proseč, Vysoké Mýto, Litomyšl, Česká Třebová, Polička, Čistá (dle prezenční listiny) 
 

1. Zahájení konference  
Oblastní konferenci zahájil předseda OS CHPH Tomáš Bouška, přítomné seznámil s návrhem 
programu konference. Zdeňkem Jetmarem z MS CHPH Litomyšl byl podán návrh na změnu 
programu konference a to přehození bodu týkajícího se svozového plánu 2016 před bod 
schválení letového plánu 2016. Tento návrh nebyl přijat v poměru 10 pro / 32 proti / 4 se zdrželi. 
Dále se tedy pokračovalo dle navrženého programu konference.  
Tomáš Bouška dále navrhl vytvoření pracovních komisí konference, které byly následně 
odsouhlaseny ve složení:  
návrhová komise: Filipi J., Málek Z., Novák J. st.  
mandátová komise: Němec V., Částka Z., Jetmar Z. 
Následně byla provedena kontrola usnesení z minulé konference, kde nebyl shledán žádný 
nesplněný bod.  
 
2. Zpráva předsedy OS CHPH o činnosti za období od minulé konference 
Ve své zprávě předseda OS CHPH Tomáš Bouška informoval o:  
- aktuální situaci v OS CHPH Pardubice,  
- nejdůležitějších závěrech jednání zemské konference a svazové konference delegátů, 
- stanovisko výboru k předkládaným návrhům 
 
3. Zpráva výcvikáře OS CHPH o činnosti za období od minulé konference 
Výcvikář OS CHPH Jan Filipi informoval o:  
- úspěších chovatelů našeho OS CHPH na zemské a celostátní výstavě 
- vyhodnocení mezinárodní soutěže Intermistrovství v polském Sosnowci 
- úspěchu holuba 11-077-147 Ladislava a Pavla Horníčkových na EV v rumunské Bukurešti 
- změně vypouštěcího místa ZZ Aschaffenburg na ZZ Herborn 
- upřesnění třetí DT Sint Niklaas 
 
4. Zpráva pokladníka OS CHPH o hospodaření v r. 2015 
Pokladník OS CHPH Ing. Zbyněk Holub seznámil přítomné se zprávou o výsledku hospodaření OS 
CHPH Pardubice v roce 2015, zpráva byla uložena u tajemníka OS. 
 
5. Zpráva předsedy revizní komise OS CHPH 
Předseda revizní komise OS CHPH Václav Novotný seznámil přítomné se zprávou revizní komise 
v širším retrospektivním měřítku, kdy shrnul poslední dvě volební období. 
 
6. Letový plán 2016 a ceny sezóny 2016 
Delegátům konference byly předloženy návrhy na úpravu letové sezóny 2016:  
- upřesnění třetí DT Sint Niklaas – 46 pro – přijato jednohlasně 



- změna vypouštěcího místa ZZ Aschaffenburg na ZZ Herborn – 40 pro / 0 proti / 6 se zdrželo – 
přijato 

- společné vypuštění závodů Krajková-Květná a Gotha s OS CHPH Uničov dle návrhu výboru OS 
CHPH – 12 pro / 27 proti / 7 se zdrželo – návrh nebyl přijat 

Definitivní letový plán pro sezónu 2016 je přílohou tohoto zápisu.  
Dále předseda OS CHPH Tomáš Bouška přednesl návrh výboru OS CHPH týkající se 10% snížení 
jednotkových cen za boxy přihlašované na nácviky, krátké a střední tratě v sezóně starých holubů 
2016 a to díky velmi uspokojivé finanční bilanci hospodaření za rok 2015, a to zejména zásluhou 
praktického naplnění výhodných kooperačních dohod. U sezóny holoubat byl opětovně navržen 
model roku 2015, tedy provedení platby pouze za holoubata skutečně nasazená na závody. 
Zdeněk Částka přednesl návrh MS CHPH Březhrad o snížení cen za boxy přihlašované na všechny 
nácviky a závody ve výši 20%. Po krátké diskuzi bylo přistoupeno k hlasování. Většinou hlasů byl 
schválen návrh výboru a konečné ceny jsou uvedeny v objednávce pro sezónu starých holubů 
2016, která je přílohou tohoto zápisu.  
Dále byl Františkem Vildem z MS CHPH Staré Ždánice vznesen dotaz na série vyhodnocované 
v mistrovstvích ročních a holubic v OS CHPH Pardubice. Výcvikář OS CHPH Jan Filipi přítomné 
seznámil se situací a nemožnosti výpočtu v současném výpočetním programu, chovatelům však 
zůstává mistrovství ročních ČS CHPH s družstvem 6/4.  
 
7. Podoba svozového plánu 2016 
Konference OS CHPH projednala výborem předložený návrh svozového plánu. Zdeněk Jetmar 
z MS CHPH Litomyšl se vyjádřil k jejich otevřenému dopisu, který vyjadřoval nesouhlas 
s předloženým návrhem svozu zahrnující zajíždění dopravního prostředku do nasazovacích 
středisek MS CHPH Čistá a Polička. Po krátké diskuzi byl přijat návrh výboru OS CHPH (42 pro / 4 
proti). 
 
8. Rošty 
Josef Novák st. předvedl delegátům konference vzorek plastového roštu, který by mohl nahradit 
stávající drátěné rošty. Jednohlasně byla odsouhlasena výroba zkušebního vzorku roštů do cca 20 
boxů při max. rozpočtu 8.000 Kč.  
 
9. Organizační záležitosti 
Předseda OS CHPH seznámil přítomné delegáty s nejbližšími organizačními záležitostmi, tyto 
včetně termínů jsou uvedeny v usnesení. 
 
10. Diskuze, usnesení a závěr 
Po předneseném návrhu na usnesení byla hlasováním potvrzena konečná podoba usnesení (42 
pro / 0 proti / 4 se zdrželi) a Tomáš Bouška, s přáním úspěchů v nastávající sezoně 2016, jednání 
oblastní konference ukončil. 
 

Zapsal:  Jan Filipi  
Schválil:  Tomáš Bouška  
 
Dne 6. 3. 2016  
 
Přílohy:  Usnesení z oblastní konference  
 Definitivní letový plán 2016  
 Objednávka pro sezónu starých holubů 2016  


