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Zápis ze schůze výboru OS konané dne 13.2. 2014 v Sezemicích
Přítomni: T. Bouška, J. Filipi, Ing. Z. Holub, P. Horníček, J. Novák
1.
-

Kontrola otevřených bodů
dokončení převodu vlastnictví nástavby zajistí T. Bouška v termínu do jarní konference
výroba boxů pro Č. Třebovou a náhradních plastových čel pro obecné užití probíhá, po dokončení
bude třeba připravit jednotlivé částky pro vyúčtování
diskuze o možných modelech svozu s ohledem na nově přijatou ZO Č. Třebová a možnosti
pátečních či sobotních svozů při různých alternativách jedno/dvou-závodů, P. Horníček ve
spolupráci J. Filipim a J. Novákem připraví možné scénáře v termínu do jarní konference

2.
Celostátní výstava Brno
Výbor OS se shodl na pozitivním hodnocení účasti a výsledku kolekce OS Pardubice na CV Brno, touto
cestou si členové výboru OS dovolují poděkovat a poblahopřát všem chovatelům, kteří přispěli k dobré
reprezentaci našeho sdružení, zejména pak Vlastimilu Němcovi, jehož holub 08-023-608 byl v kategorii E
vybrán do kolekce České republiky pro Evropskou výstavu.
3.
Obdržené žádosti
Výbor OS obdržel v průběhu ledna a února následující žádosti:
a) žádost 11 chovatelů ZO Čistá o schválení hostování na sezónu holoubat 2014 s následným
přijetím ze platného člena OS Pardubice k 1.1. 2015
b) žádost 12 chovatelů ZO Polička o schválení hostování na sezónu holoubat 2014 s následným
přijetím ze platného člena OS Pardubice k 1.1. 2015
c) žádost 2 chovatelů ZO Svitavy o schválení hostování na sezónu starých holubů 2014 v ZO Litomyšl
s následným přijetím ze platné členy OS Pardubice k 1.1. 2015
Polák Jaroslav, Opatov 237, 569 12 Opatov, souřadnice - 49-49-09, 16-29-50
Polák Petr, Dětřichov 93, 568 02 Svitavy 2, souřadnice - 49-48-04, 16-32-04
Výbor OS po diskuzi schválil hostování Jaroslava Poláka a Petra Poláka v ZO Litomyšl pro sezónu starých
holubů 2014 a jejich zařazení do výsledků OS a uložil P. Horníčkovi vypracovat a zaslat písemnou odpověď
těmto chovatelům. Ve věci žádosti chovatelů ZO Čistá a ZO Polička výbor nerozhodl a odložil definitivní
projednání a rozhodnutí na příští březnovou schůzi výboru.
4.
Rekapitulace závěrů schůzek ve Slatiňanech
Byly rekapitulovány základní dohody a výsledky dosažené při schůzkách konaných u příležitosti
slavnostního vyhodnocení MDTVč 2013 ve Slatiňanech dne 18.1. jak se zástupci východočeských oblastí
sdružených pro rok 2014 v MDTVč (Jihlava, Náchod, Trutnov, Pardubice), tak i se zástupci OS Trutnov,
klíčovým partnerem pro spolupráci při závodech na středních a krátkých tratích. Ze schůzky se zástupci OS
Trutnov vyplynulo:
a) minimální střední trať vhodná pro kooperaci je Gotha, vypouštěcí místa Halle nebo Weimar mají
příliš krátkou vzdálenost pro OS Trutnov
b) bylo definováno možné nové společné mistrovství – Mistrovství krátkých a středních tratí
Východních Čech, do kterého by byly započítány všechny společně pořádané ST a KT s družstvem
10/4 (při nejlepším možné variantě odsouhlasení letových plánů v obou OS by šlo o 5xST a 2xKT)
c) byly dohodnuty dva společné závody holoubat v závěru jejich sezóny

Členové výboru OS Pardubice ocenili konstruktivní a pozitivní přístup všech členů schůzky, který přinesl
návrhy na další a širší spolupráci OS Trutnov a OS Pardubice. Prvotním předpokladem pro realizaci těchto
návrhů je kladné přijetí členskou základnou obou oblastních sdružení.
5.
Výstupy pracovní komise pro návrhy plánu 2014
S odkazem na výsledky posledních dohod z 18.1. ze Slatiňan byly členové pracovní komise vyzváni, aby
zvážili poslední podobu návrhu plánu na r. 2014. Konečným výstupem jsou dva návrhy nazvané ZO Chrast
a ZO Proseč, neboť komise nedošla ke shodě na jediném návrhu. Žádáme základní organizace, aby se
seznámily s oběma návrhy a pro nadcházející oblastní konferenci poskytly svým delegátům jasný mandát
pro hlasování o preferovaném návrhu letového plánu 2014.
6.
Oblastní konference
Výbor OS svolává oblastní konferenci delegátů, která se bude konat v pátek 7. března 2014 od 18 hodin
v Kuněticích, hostinec U přívozu.
Program:
1. Zahájení a kontrola usnesení z minulé konference
2. Zpráva předsedy OS
3. Zpráva výcvikáře OS
4. Zpráva pokladníka OS o hospodaření v r. 2013
5. Zpráva revizní komise za rok 2013
6. Odsouhlasení letového plánu 2014
7. Diskuze
8. Různé

Zapsal: P. Horníček
Schválil: T. Bouška
13.2. 2014

Přílohy: Návrh letového plánu 2014 ZO Chrast
Návrh letového plánu 2014 ZO Proseč

