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Zápis z podzimní konference OS konané dne 8. 12. 2018  

 
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 (úprava programu přesunutím vyhodnocení letové sezóny na konec konference), 

který byl přijat (37 PRO, 2 PROTI) 

 
      2.   Volba komisí konference 

 
Předseda OS navrhl vytvoření pracovních komisí konference, které byly následně odsouhlaseny ve 

složení:  
Návrhová komise: Pavel Horníček, Ing. Jan Kaplan, Milan Heglas (39 PRO) 

Mandátová komise: ing. Zbyněk Holub, Josef Novák ml., Zdeněk Jetmar (39 PRO) 

 
3.  Kontrola usnesení z jarní konference 

 
MS nebyl zaslán návrh letového plánu pro rok 2019 v termínu do konce září 2018 (nedošlo 

k žádným změnám v závodech pořádaných oblastním spolkem)  

 
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 tématech proběhlé konference ČS CHPH. Plný zápis je zveřejněn na webu 
www.postovniholub.cz. Zmínil nižší účast chovatelů na závodech a výstavách poštovních holubů. 

V roce 2019 jsou v plánu 4 zemské závody, 2x Bad Vilbel a 2x Oostende-Knokke. Zástupci ČS 
budou nadále usilovat o rozpuštění části finančních prostředků svazu na zemské spolky. 

V pokračování konstatoval, že zhodnocení letové sezóny proběhlo na podzimní schůzi výboru OS 
a je zapsáno v příslušném zápise. Ještě jednou se vrátil k nepodařenému závodu holoubat 

Chomutov 1 a omluvil se všem chovatelům za tento katastrofální závod, kdy došlo k fatálnímu 

selhání v komunikaci mezi startéry a dopravcem. Budou nastavena pravidla pro potvrzení startu 
holubů, aby se situace neopakovala. Členové startovní komise netrvají na svém setrvání v této 

komisi.  
Ohledně registrace MS konstatoval, že je potřeba počkat na konečný právní výklad, o který 

požádala ÚRK svazu a který bude prezentován na konferenci ČMS CHPH. Do té doby je 

bezpředmětné podnikat další kroky v problematice registrace MS. 

http://www.postovniholub.cz/


Proces odkupu pozemků pod garáží je v procesu. K podání je připravena žádost o odkup 

dotčených pozemků. Zbývá dořešit úpravu geometrických plánů v souvislosti s chodníkem před 
garáží a znalecký posudek ceny. Na opravu střechy garáže byly vypracovány 2 nabídky, které se 

pohybují okolo 150 000,-. Bude zváženo, jestli je nutno provést generální opravu, nebo bude 
stačit částečná oprava poškozených míst.  

Pro rok 2020, kdy již nebude v platnosti usnesení o fixaci ZP, by byl rád, kdyby se provedl 

opravdu důkladný průzkum zájmu všech chovatelů našeho OS a na základě tohoto průzkumu by 
se tvořil náš ZP.  

Na podzimní konferenci v roce 2019 proběhnou volby. 
 

5. Zpráva výcvikáře OS o činnosti za období od minulé konference 

 
Jan Filipi podal detailní informaci o průběhu sezóny 2018. Lety starých holubů hodnotil pozitivně. 

Zmínil několik pozdějších startů z důvodu špatného počasí. Seznámil přítomné delegáty s úspěchy 
dosaženými chovateli OS Pardubice jak v konkurenci ČS, tak i celého ČMS CHPH a v soutěži 

Intermistrovství. Těchto úspěchů bylo dosaženo zejména díky výsledkům z kooperačních závodů, 
jelikož v konkurenci nasazených holubů na závody naší OS se těžko konkuruje silným moravským 

oblastem. Informoval delegáty o klesajících počtech nasazených holubů a to hlavně na krátkých 

tratích. Sezónu holoubat hodnotil negativně a to hlavně ve světle událostí okolo závodu 
Chomutov 1. Nechápe a nelíbí se mu kritika jeho osoby, respektive startérů, když od startovací 

komise nezazněl pokyn ke startu holubů. 
 

6. Dílčí zpráva pokladníka o hospodaření v roce 2018 

 
Pokladník OS Pavel Horníček přednesl vzorně vypracovanou dílčí zprávu z hospodaření v roce 

2018 a uvedl, že s ohledem k nutnosti dořešení několika pohledávek a závazků souvisejících 
s letovou sezónou 2018, 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. Dílčí zpráva je součástí 

zápisu. 

 
7. Zpráva předsedy revizní komise 

 
Jan Janecký přednesl zprávu revizní komise. Viz. příloha. 

 

 
8. Organizační záležitosti a diskuse 

 
- všichni členové, jejichž přijetí je zpochybňováno RK, byli přijati v souladu se současně platnými 

svazovými dokumenty 

- na dotaz, zda výbor OS souhlasí se zprávami RK, nezazněla jasná odpověď, ale bylo 
konstatováno, že tyto zprávy jsou zpracovávány hlavně pro delegáty MS účastnících se 

konference a tyto zprávy jsou těmito delegáty schvalovány v usnesení 
- splácení půjčky dopravci na nákup vozidla probíhá formou zápočtu vůči platbám za vystavené 

faktury za dopravu 
- RK v letošním roce neprovedla žádnou kontrolu hospodaření MS (v roce 2017 byl kontrolován 

MS Proseč) 

- hlasování na konferencích nelze měnit (hlasování závodících chovatelů) bez úpravy svazových 
dokumentů 

- návrh MS Čistá na revokaci usnesení konference OS o neměnnosti ZP v letech 2017-2019. Pro 
revokaci tohoto usnesení bylo 11 delegátů (4 delegáti MS Čistá, 4 delegáti MS Proseč a 3 

delegáti MS Česká Třebová). Proti bylo 28 zbývajících delegátů 

- Předseda OS pozval všechny chovatele na výstavu OS, která se koná 9.12.2018 a je 
zajišťována chovateli z MS Staré Ždánice a Pardubice 



          

 
9. Usnesení 

 
Po předneseném návrhu na usnesení byla hlasováním (30 PRO, 5 delegátu se zdrželo hlasování, 4 

nepřítomni) potvrzena konečná podoba usnesení a předseda OS Pardubice Tomáš Bouška jednání 

konference ukončil a přistoupil k slavnostnímu vyhodnocení. 
 

10. Slavnostní vyhodnocení sezóny 2018 
  
Předseda OS spolu s výcvikářem ocenili úspěšné chovatele v soutěžích vyhlášených pro sezónu 

2018. 

 

 

Zapsal: Milan Heglas dne 8. 12. 2018  

Schválil: Tomáš Bouška dne 20.12. 2018 

 

 

Přílohy:  Usnesení oblastní konference 

  Zpráva RK 


