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Zápis ze schůze výboru OS konané dne 1. 3. 2016 v Sezemicích
Přítomni: Výbor OS CHPH Pardubice: Tomáš Bouška, Pavel Horníček, Ing. Zbyněk Holub, Jan
Filipi, Josef Novák st.
1. Stížnost MS CHPH Česká Třebová
Předseda OS Tomáš Bouška informoval výbor o stavu řešení dopisu MS Česká Třebová, ve kterém
tato organizace protestuje proti hlasování o zařazení nebo nezařazení některých členů do MS
Česká Třebová. Předmětná záležitost byla po stanovisku výboru OS ze dne 12.1. 2016 posunuta
stěžovatelem k rukám ŘV ČS a projednávána na prezídiu ČMS CHPH s tím výsledkem, že oba
vyšší orgány svazu podpořily stanovisko OS CHPH Pardubice. Po oznámení výsledku projednání
této záležitosti pan Neděla Jaroslav ukončil členství v ČMS CHPH. V této souvislosti bude MS
Česká Třebová vrácen zaplacený „vstupní“ poplatek Jaroslava Neděli ve výši 2000,- Kč, a to
v rámci finančního vyúčtování 1/2016.
2. Upřesnění schváleného závodního plánu 2016
Předseda OS informoval o ukončeném jednání o určení místa vypuštění závodu z dlouhé tratě dne
2. 7. 2016. Dle již podaných informací se výše uvedený závod uskuteční z místa Sint Niklaas, a to
ve spolupráci s OS ze středních a severních Čech. Přeprava holubů na všech 5 závodů dlouhých
tratí bude realizována dopravním prostředkem OS Pardubice.
Výcvikář OS Jan Filipi informoval o rozhodnutí řídícího výboru ČS CHPH o změně místa vypuštění
zemského závodu Aschaffenburg na vypouštěcí místo Herborn.
3. Návrh OS Uničov
Výbor OS se znovu zabýval žádostí OS Uničov na společné vypuštění holubů s OS Pardubice.
Návrh OS Uničov předpokládá pouze společný start závodů Krajková 4 (26. 6. 2016) a Gotha 2
(16. 7. 2016). Výbor OS nedoporučuje provedení společného startu u závodu z krátké tratě Krajková, a to z důvodu výrazného rozšíření doletového pole vypuštěných holubů a možnosti
ovlivnění průběhu závodu v okrajových oblastech OS Pardubice s ohledem na krátkou vzdálenost
tohoto závodu.
Ke společnému vypuštění holubů ze střední tratě (Gotha) zastává výbor OS stanovisko, že
v daném případě je možnost ovlivnění doletu minimální a lze jej uskutečnit. Vzhledem k tomu, že
na uvedený závod budou v našem přepravním prostředku umístěni kromě našich holubů také
holubi kooperující OS Východočeská, rozhodnutí o společném startu závodu Gotha s OS Uničov je
tak podmíněno i souhlasem OS Východočeská. Výbor OS preferuje již uzavřenou kooperační
dohodu s OS Východočeská, tedy na společnou přepravu holubů obou OS v jednom dopravním
prostředku a pokud nedojde k oboustrannému souhlasu, nebude žádosti OS Uničov vyhověno ani
v případě tohoto závodu.

4. Otevřený dopis MS Litomyšl k návrhu svozu 2016
Výbor OS projednal dopis MS Litomyšl vyjadřující nesouhlas s předloženým návrhem svozu
zahrnující zajíždění dopravního prostředku do nasazovacích středisek MS Čistá a Polička. Výbor
OS nadále shledává předložený návrh výboru dostatečně detailní a konkrétní, v souladu se
závodním řádem. Proto bude v nezměněné formě předložen delegátům jarní konference k
projednání.
5. Finanční hospodaření OS Pardubice
Pokladník OS Pardubice informoval o uspokojivé finanční bilanci hospodaření za rok 2015, a to
zejména zásluhou praktického naplnění výhodných kooperačních dohod. Výbor OS proto navrhne
delegátům jarní konference 10% snížení jednotkových cen za boxy přihlašované na nácviky,
krátké a střední tratě v sezóně starých holubů 2016. U sezóny holoubat bude opětovně navržen
model roku 2015, tedy provedení platby pouze za holoubata skutečně nasazená na závody.
6. Návrh na výměnu roštů v přepravních boxech
Pan Josef Novák předložil členům výboru vzorek plastového roštu, který by mohl nahradit
stávající drátěné rošty. Tento bude předveden delegátům jarní konference k diskuzi.

Zapsal: Pavel Horníček dne 1. 3. 2016
Schválil: Tomáš Bouška

