Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů
Oblastní sdružení Pardubice
Zájezdec 45
538 51 Chrast

________________________________________________________
Zápis ze společné schůze předsedů a výcvikářů ZO s výborem OS konané dne 2.11.
2012 v Kuněticích
Přítomni: předsedové a výcvikáři ZO Březhrad, Proseč, Chrast, Holice, Svítkov, Pardubice, St. Ždánice,
Litomyšl, Přelouč a Vysoké Mýto, výbor OS - T. Bouška, Ing. Z. Holub, J. Horáček, P. Horníček, Ing. J. Kaplan
1.
Rekapitulace připomínek k návrhu plánu 2013
Výcvikář P. Horníček seznámil přítomné s došlými připomínkami ze základních organizací.
o ZO Březhrad - jako v r. 2012, přesunutí závodů ze soboty na neděli,
o ZO Proseč - vlastní návrh, včetně kooperací na ST, počet 20 závodů, holoubata do GM
o ZO Chrast - vlastní návrh 9-5-5, tj. 19 tratí, ST - Bamberg, Schweinfurt,
o ZO Svítkov - vlastní návrh 19 tratí, ST - Magdeburg
o ZO Pardubice - jako v r. 2012, zeštíhlení GM - Super Tip
o ZO St. Ždánice - jako Proseč, GM bez závodů holoubat
o ZO Vysoké Mýto - jako v r. 2012, zrušení GM
o ZO Holice - snížení počtu závodů
o ZO Přelouč - jako v r. 2012
o ZO Litomyšl - snížení počtu závodů
Kromě toho informoval přítomné o dohodě se zástupci OS Trutnov na společných závodech ze středních
tratí:
29.6. Gotha
13.7. Gotha
27.7 Gotha
Po dlouhotrvající diskuzi, při které zazněly kladné i záporné argumenty pro obě možné kategorie návrhů
z pohledu chovatelského, ekonomického a sportovního, a po které nebylo možno dojít ke shodě na
jednom kompromisním návrhu, bylo dohodnuto následující. Kromě již publikovaného návrhu výboru OS
na 25 závodů (návrh A) bude předložen základním organizacím k projednání alternativní návrh na cca 2022 závodů (návrh B) zohledňující požadavek šesti základních organizací na obecné snížení počtu konaných
závodů. Vedle toho je předkládán k seznámení návrh na mistrovství Super Tip, které by svými pravidly
spojilo současný model GM a Královské mistrovství a tato dvě mistrovství nahradilo. Žádáme základní
organizace, aby na svých schůzích projednaly a na konferenci OS přišly s mandátem rozhodnout o obou
návrzích plánu 2013 a stejně tak o zachování GM v jeho současné podobě nebo o jeho nahrazení
mistrovstvím Super Tip.
2.
Zpráva ze schůzky MDTVč
Přítomní byli seznámeni se zápisem č.2/2012 ze schůzky zástupců sdružených v MDTVč. Návrh plánu
MDTVč na rok 2013 je následující:
1.6. Herborn
15.6. Landen
29.6. Landen
13.7. Orleans (NZ)
27.7. Koblenz

V kategorii ST byli navrženy dva společné závody ve spolupráci všech OS sdružených v MDTVč:
7.7. Gotha
21.7. Schweinfurt
3.
Ročenky 2012
Závodní ročenky 2012 jsou distribuovány do organizací, cena je 100,- Kč, platba v hotovosti P. Horníčkovi
při převzetí.
4.
Výroční konference
Výbor OS svolává na pátek 30.11. 2012 oblastní konferenci OS Pardubice. Konference se bude konat
v Srchu u Pardubic, restaurace Pluto, od 19 hodin.
Program:
hodnocení sezóny 2012
vyhodnocení mistrovství OS 2012 a předání ocenění
projednání návrhu plánu 2013
rozhodnutí o stanovisku OS k návrhu ŘV ČS na NZ Orleans
další k doplnění dle návrhu z pléna
5.
Zemská výstava 2012
Výbor OS zve všechny chovatele na zemskou výstavu ČS CHPH, která se uskuteční dne 17.11. 2012 ve
sportovní hale ve Vodňanech, za pořadatelství OS Prácheň. Kolekce holubů OS CHPH Pardubice bude
složena z holubů Filipi Teamu (3 ks) a Pavla Rodra (3 ks).

6.
Oblastní výstava 2012
Výbor OS se rozhodl přidělit pořadatelství letošní oblastní výstavy základní organizaci Vysoké Mýto.
Výstava se bude konat 16.12. 2012 v Makově u Litomyšle, v místní sokolovně. Propozice výstavy jsou
přílohou tohoto zápisu. Výstavní karta je ke stažení na webových stránkách OS Pardubice.
7.
Vyúčtování sezóny 2012
V příloze je vyúčtování č.2/2012, které uzavírá platby za rok 2012 od ZO do pokladny OS.
Žádáme základní organizace o úhradu do 30.11.2012. Přílohou tohoto zápisu je rovněž formulář mapující
platby od ZO v průběhu roku 2012 sloužící k lepší orientaci pokladníkovi OS. Žádáme o jeho vyplnění a
navrácení na adresu: Ing. Zbyněk Holub, Za školou 648, 533 41 Lázně Bohdaneč, E-mail:
holub.zbynek@seznam.cz
8.
Evidence chovatelů 2013
Žádáme základní organizace, aby v termínu do 20.12. 2012 nahlásily na adresu tajemníka OS Ing. Kaplana,
stav evidovaných chovatelů v ZO na rok 2013 v členění chovatelů celkem/z toho mladších 18 let.
Adresa: Ing. Jan Kaplan, Horní Roveň 56, 533 71 Dolní Roveň, E-mail: ing.jan.kaplan@seznam.cz

Zapsal: Ing. Jan Kaplan
Schválil: Tomáš Bouška
2.11. 2012

Přílohy: Návrh letové sezóny A (25 závodů)
Návrh letové sezóny B (22 závodů)
Návrh mistrovství Super Tip
Vyúčtování č.2/2012
Přehled plateb od ZO do pokladny OS
Propozice a výstavní karta oblastní výstavy 2012

