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Zápis ze schůze výcvikářů a předsedů ZO s výborem OS konané dne 12. 04. 
2013 v Kuněticích 

 
Přítomni: Zástupci ZO Přelouč, Staré Ždánice, Svítkov, Březhrad, Pardubice, Holice, Chrast, Proseč, Vysoké 
Mýto, Litomyšl, výbor OS - T. Bouška, ing. Z. Holub, P. Horníček, J. Horáček a ing. J. Kaplan. 
 
 
1. Zpráva z jednání Zemské konference ČS 
Předseda OS seznámil přítomné s nejdůležitějšími body ze zápisu Zemské konference: 

- definitivní podoba propozic Zemských závodů Orleans a Oostende k dispozici na webu ČMS 
- definitivní podoba propozic zemských soutěží ČS k dispozici na webu ČMS, upozornění na nutnost 

účasti v obou ZZ pro zařazení do mistrovství ČS 
- OS Pardubice byla jmenována jako jeden z dopravců ZZ Oostende 

 
2. Změna v seznamu oficiálních vypouštěcích míst na rok 2013 
Prezidium ČMS na své schůzce dne 26.3. 2013 vyřadilo ze seznamu oficiálních vypouštěcích míst na rok 
2013 startovní místo Bochov. Vzhledem k této skutečnosti bylo třeba najít náhradní místo. S ohledem na 

další dostupná oficiální startovní místa v blízkosti Bochova bylo výborem navrženo a zástupci ZO potvrzeno 
startovní místo Karlovy Vary – Olšová Vrata jako náhrada za závody Bochov 1 až 5. 
 
3. Rozhodnutí o zahájení sezóny 
Vzhledem k pozdnímu nástupu jara a panujícímu chladnému počasí byla diskutována otázka, zdali nezačít 
hledat možné scénáře odložení začátku letové sezóny. Po diskuzi se většina delegátů ZO vyjádřila pro 
původní schválený letový plán bez jakýchkoliv změn. 
 
4. Seznámení se stavem přihlášek holubů a s detaily svozového plánu 
Výcvikář OS P. Horníček seznámil přítomné se stavem došlých přihlášek holubů na sezónu starých holubů. 
Konstatoval pokles oproti loňskému roku v kategorii ST a DT, pouze u KT je mírný nárůst. Krácení boxů je 
nutné u závodu Cheb 1, dotkne se  ZO St. Ždánice, Holice, Vysoké Mýto, Proseč, Chrast, Pardubice a 
Svítkov. Dále byl distribuován svozový plán na nácviky, KT a ST a probrány jeho detaily. Svozové plány na 

DT budou komunikovány dodatečně. 

 
5. Jmenování vedoucích zasazovacích středisek a schválení hostujících chovatelů 
Výbor OS pro letošní sezónu 2013 schvaluje následující vedoucí ZS: 
ZO Přelouč:  Němec Vlastimil 
ZO Svítkov:  Novotný Zdeněk 
ZO Březhrad:  Matějka Miroslav 
ZO Pardubice:  Bouška Tomáš 
ZO St. Ždánice:  Novák Josef ml. 
ZO Holice:  Netušil Josef 
ZO Chrast:  Ing. Blažek Václav 
ZO Proseč:  Handlíř Leopold 
ZO Vysoké Mýto:  Veselý Lubomír 

ZO Litomyšl:  Kovář Josef 
 
Dále výbor schvaluje hostování těchto chovatelů: 
Sodomka Bohumír - hostování v ZO Svítkov 
Kolář Vlastimil  - hostování v ZO Litomyšl 
Kovář Jaromír  - hostování v ZO Litomyšl 
 



 

6. Testy ze znalostí ZŘ u jmenovaných vedoucí ZS 
Při schůzi proběhlo přezkoušení znalostí ZŘ u vedoucích ZS. Všichni zkoušení splnili min. předepsaný počet 
bodů a testy budou odeslány tajemníkovi ČMS. 
 
7. Rekapitulace přihlášek na Zemský závod Orleans 
Při schůzi byla provedena rekapitulace a konečná uzávěrka došlých přihlášek na Zemský závod Orleans. 
Celkově je přihlášeno 20 kusů, (St. Ždánice 3 ks, Pardubice 4 ks, Chrast 8 ks, Proseč 3 ks, Svítkov 2 ks, 
ostatní ZO nepřihlásily). Detaily nasazovacího a svozového plánu budou se zúčastněnými organizacemi 
komunikovány v průběhu května – června.  
 
8. Provádění kontrolní činnosti 
S odvoláním na ustanovené nutné provádění kontrol a jejich předepsaný počet musí každá ZO provést 
v sezóně 2013 alespoň jednu kontrolu u chovatele a jednu kontrolu zasazovacího střediska. Vzorové 

protokoly o zápisu z kontroly jsou k dispozici na webových stránkách ČMS. Vyplněné protokoly o provedení 
kontroly musí být zaslány bezprostředně po kontrole na adresu Novotný Václav, Strašov 56, 533 16 Vápno. 
Kontroly je nutné provádět přednostně u chovatelů z absolutní špičky pořadí soutěží, výbor OS bude 
průběžně monitorovat prováděné kontroly a jejich cílení na přední chovatele OS. 

 
9. Úhrada vyúčtování č.1/2013 

V příloze je vyúčtování č.1/2013, úhradu proveďte dle usnesení konference.  

 
10. Evidence skutečně naložených boxů 
Zástupci organizací byli upozorněni na povinnost potvrzovat řidiči po každé nakládce boxů s holuby skutečně 
naložený počet a to na každý závod nebo nácvik. 

 
 11.  Různé 

Se zahájením sezóny připomínáme některé zásady pro správnou činnost v ZO: 
- poloviny boxů jsou pro KT a ST předpokládány pro 16 ks, označení zřetelně na čela boxů křídou 
½ H resp. ½ HE 
- každá ZO musí boxy do vleku při nakládce dávat do sloupců, nikoliv do řad vedle sebe, takže 
každá ZO bude mít své boxy jak v horních tak v dolních patrech vleku 
- bylo stanoveno, že veškerá komunikace s výpočtářem bude vždy vedena přes výcvikáře OS, tzn. 
žádosti o opravy, doplnění výsledkových výstupů, zavedení nového chovatele/nové či změněné 
souřadnice atd. musí být adresovány výcvikáři a tento je postoupí ke zpracování výpočtáři. 

 
 
 
 
Zapsal: Ing. Jan Kaplan 

 
 
Schválil: Tomáš Bouška 
 
 
12.4. 2013 
 
 
Přílohy: vyúčtování č.1/2013 


