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Zápis z oblastní konference OS CHPH Pardubice konané 22. března 2015 
 
Přítomni: výbor OS, delegáti ZO Přelouč, Pardubice, Březhrad, St. Ždánice, Svítkov, Holice, 
Chrast, Proseč, Vysoké Mýto, Litomyšl, Česká Třebová, Polička, Čistá /dle prezenční listiny/ 
 
1.       Zahájení konference 
Oblastní konferenci zahájil předseda OS Tomáš Bouška, přítomné seznámil s návrhem programu 
konference, který byl přijat. Dále pak navrhl vytvoření pracovních komisí konference, které byly 
následně odsouhlaseny ve složení: 
návrhové komise: Horníček P., Ing. Kaplan, Novák J. ml. 
mandátová komise: Němec V., Částka Z., Jetmar Z. 
 
2.       Průběh konference 
Po kontrole usnesení z minulé konference vystoupil v dalším jednání se svojí zprávou předseda 
T. Bouška a informoval o: 

- aktuální situaci v OS CHPH Pardubice, 
- nejdůležitějších závěrech jednání svazové konference delegátů, 
- stanovisku výboru k osvobozování mladých chovatelů od plateb za objednávky holubů, 
- stanovisku výboru k možnostem využití finančních prostředků OS Pardubice, 
- výsledcích schůzky zástupců OS sdružených v MdtVč. 

 
3.        Informace výcvikáře OS  
Výcvikář OS Pardubice Jan Filipi informoval o: 

- úspěšné reprezentaci kolekce naší OS na CV v Brně a o účasti našich holubů na 
Olympiádě v Budapešti, 

- o novinkách v soutěžích a závodech Českého sdružení CHPH, dále o soutěžích ČMS CHPH 
a Intermistrovství, 

- o MS holoubat a MS mladých chovatelů. 
 
4.        Zpráva o hospodaření v r. 2014 
Pokladník OS Ing. Holub seznámil přítomné se zprávou o výsledku hospodaření OS Pardubice 
v roce 2014, zpráva byla uložena u tajemníka OS. 
 
5.        Zpráva revizní komise za r. 2014 
Předseda revizní komise V. Novotný seznámil přítomné se zprávou revizní komise za rok 2014, 
v rámci které byl konstatován stav bez zjištěných závad.  
 



 
 
6. Žádost ZO Čistá o zařazení chovatelů do výsledků OS Pardubice  
Předseda OS Pardubice seznámil delegáty se žádostí ZO Čistá o zařazení chovatelů do výsledků 
OS Pardubice. Vysvětlil rozhodnutí výboru z 10. 2. 2015 o nezařazení dodatečně přijatých 
chovatelů ZO Čistá v prosinci 2014 do výsledkových listin (Hlaváček Jaroslav, Klofanda Miloslav, 
Kovář Pavel, Kysilko Miroslav, Zobač Jaromír, Kvasnica Tomáš a Kvasnica Bohumil), a to z důvodu 
neschválení jejich členství podzimní konferencí delegátů. Po proběhlé diskuzi bylo hlasováním 
rozhodnuto o dodatečném schválení jejich členství v ZO Čistá a o jejich zařazení do výsledkových 
listin OS Pardubice. 
 
7. Žádosti ZO Čistá a Polička o zajíždění dopravního prostředku do nasazovacích středisek 
Předseda OS Pardubice seznámil delegáty s požadavky ZO Čistá a Polička na zajíždění 
dopravního prostředku do jejich nasazovacích středisek. Po proběhlé diskuzi delegáti 
konference potvrdili rozhodnutí podzimní konference delegátů, tedy že uvedené organizace si 
budou svoje holuby dovážet do určených nasazovacích středisek. 
 
8. Žádost ZO Vysoké Mýto o zařazení dvou krátkých tratí do letového plánu 2015 a o 
změnu vyhodnocování mistrovství OS Pardubice 
Zástupci ZO Vysoké Mýto seznámili delegáty konference s požadavkem na zařazení dvou 
krátkých tratí v červencových termínech do letového plánu 2015. Delegáti konference 
hlasováním rozhodli o nevyhovění této žádosti. Dále byl diskutován požadavek na změnu ve 
vyhodnocování závodů a mistrovství OS Pardubice. Dle návrhu ZO Vysoké Mýto by z důvodu 
značných vzdálenostních rozdílů mezi chovateli bylo objektivnější vyhodnocovat jednotlivé 
závody a vyhlašovaná mistrovství pouze ve stanovených pásmech. Delegáti konference 
hlasováním rozhodli o nevyhovění této žádosti. 
 
9. Návrh výboru na změnu ocenění mistrovství OS Pardubice 
Předseda OS seznámil delegáty s návrhem výboru na změnu ocenění mistrovství OS Pardubice. 
Výbor navrhuje ocenit prvních 15 chovatelů v generálním mistrovství pohárem a u ostatních 
vyhlašovaných kategoriích ocenit prvních 10 chovatelů diplomem a finanční částkou. Návrh 
nebyl delegáty přijat. 
 
10.        Hlasování o konečné podobě letové sezóny 2015 
Delegátům konference byl předložen návrh letové sezony 2015 v konečné podobě, včetně 
označení všech vyhlašovaných mistrovství, nadoblastních soutěží a kooperačních závodů. Letový 
plán byl delegáty schválen a je přílohou tohoto zápisu. 
 
11.        Organizační záležitosti 
Předseda OS seznámil přítomné delegáty s nejbližšími organizačními záležitostmi, tyto včetně 
termínů jsou uvedeny v usnesení. 
 
12.         Závěr  
Po předneseném návrhu na usnesení byla hlasováním potvrzena konečná podoba usnesení 



a T. Bouška, s přáním úspěchů v nastávající sezoně 2015, jednání oblastní konference ukončil.  
 
 
Zapsal:  Pavel Horníček 
Schválil:  Tomáš Bouška 
 
Dne 23. 3. 2015 
 
 
Přílohy: Usnesení z oblastní konference 

Definitivní letový plán 2015 
  Objednávka pro sezónu starých holubů 2015 
   


