
 
 

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

________________________________________________________ 
 
Zápis ze společné schůze výboru OS a předsedů a výcvikářů ZO konané dne 
14.12. 2008 v Bohuňovicích u Vysokého Mýta 
 
Přítomni: Ing. Blažek V., Bouška T., Ing. Holub Z., Horníček P., Ing. Jirout J., zástupci ZO 
Březhrad, Přelouč, Svítkov, Pardubice, Staré Ždánice, Chrast, Proseč, Holice, Vysoké Mýto, 
Litomyšl 
 
 
1. Stav v dopravních prostředcích OS 
Přítomní odsouhlasili následující: 
a) nová nástavba na 40 boxů bude odkoupena od dopravce p. Brože 
b) označení všech boxů musí být provedeno do zahájení sezóny 2009 
c) pravidelné čištění boxů a krmítek bude prováděno základními organizacemi 
d) používání soukromých boxů pro tréninky a závody pořádané OS je možné za předpokladu: 

- majitelé boxů zapůjčují tyto boxy po dobu sezóny pro potřeby ZO 
- tyto boxy budou označeny pouze číslem ZO 
- celkový režim zacházení s holuby v těchto boxech v ZS a během přepravy musí být plně 

v souladu s ustanoveními Závodního řádu 
- krmení holubů bude prováděno při přepravě na závody z dlouhých tratí 
- napájení holubů bude prováděno při přepravě na závody ze středních a dlouhých tratí 

 
 
2. Připomínky k návrhu letové sezóny 2009  
Výcvikář OS Pavel Horníček seznámil přítomné se stavem naplnění kapacit dopravních prostředků 
na jednotlivé závody navržené sezóny 2009 tak jak vzešel z předběžných přihlášek základních 
organizací. Úroveň naplnění kapacity se blíží cca 95% sezóny 2008 a z tohoto pohledu není nutné 
upravovat letový plán pro ekonomickou nevýhodnost některého z navržených závodů. Krácení 
přihlášených boxů se předpokládá pouze u první KT a ST sezóny v minimální míře. V rámci 
diskuze bylo odsouhlaseno: 

- zaměnit závody Karlovy Vary 2 dne 31.5 a Cheb 2 dne 5.7. s cílem srovnat časové 
odstupy mezi jednotlivými závody do mistrovství ročních holubů 

- pověření výboru OS jednat pro sezónu 2010 o navrácení dvou závodů z dlouhých tratí 
typu Oostende, Brusel do plánu OS Pardubice 

 
Přítomní zástupci ZO v hlasování potvrdili souhlas s takto navrženým letovým plánem roku 2009 a 
plán v této podobě bude navržen ke konečnému odsouhlasení na konferenci delegátů. 
Jak již bylo dříve uvedeno, další dopřesnění přihlášek boxů/holubů bude ještě možné.      
 
 
3. Žádost ZO Letohrad o přijetí 
Na schůzi byla projednána žádost ZO Letohrad o přijetí za člena OS Pardubice. Po diskuzi byla 
v hlasování tato žádost zamítnuta z důvodu absence dostatečného prostoru pro holuby chovatelů 
této ZO v dopravních prostředcích OS a z důvodu geografického umístění chovatelů této ZO, 
které je zcela mimo současné hranice OS Pardubice. Dále schůze vzala na vědomí přijetí šesti 
dosud hostujících chovatelů ZO Hradec Králové v ZO Březhrad za stálé členy ZO Březhrad. Jedná 
se o tyto chovatele: Šťastný Jiří, Heglas Jan, Krpata Josef, Fujdiak Milan, Šimůnek Jiří, Holý Petr 
 



 
 
 
4. Formulář zaslaných plateb 
Organizace, které dosud nezaslaly formulář mapující všechny platby zaslané na účet OS 
v průběhu letošního roku, ať tak urychleně učiní a zašlou ho na pokladníka OS Ing. Holuba. 
 
 
5. Odběratelé Informačního zpravodaje 2009 
V příloze je seznam odběratelů v ZO na rok 2008. Jakékoliv změny ve stavu odběratelů nahlaste 
do 27.1. 2009 na adresu tajemníka OS T. Boušky. 
 
 
6. Kolekce pro celostátní výstavu 
V rámci oblastní výstavy pořádané základní organizací Vysoké Mýto v Bohuňovicích byla vybrána 
tato kolekce pro reprezentaci OS Pardubice na celostátní výstavě v Lysé nad Labem: 
 
Veselý Lubomír  H 05-077-2137  Standard H 
Filipi Team  He 06-063-434  Standard He 
Horníček Lad. a Pavel H 05-077-503  Sport A 
Horníček Lad. a Pavel H 05-077-542  Sport A 
Bříza Team  H 03-0241-746  Supereso 
Veselý Lubomír  H 07-077-1059  Eso ročních 
Vild Leoš a František H 02-0128-261  Sport C 
Veselý Lubomír  He 06-077-291  Eso He 
Filipi Team  H 08-060-1108  Eso mladých 
Horníček Lad. a Pavel H 08-077-891  Eso mladých 
 
 
 
 
Zapsal: Tomáš Bouška, dne 26.12. 2008 
 
 
 
 
Příloha: Seznam odběratelů IZ v jednotlivých ZO v roce 2008 


