
 
Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů  
Oblastní sdružení Pardubice 
Zájezdec 45 

538 51 Chrast  

________________________________________________________ 
 
Zápis ze schůze výcvikářů a předsedů ZO s výborem OS konané dne 15. 04. 2011 

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 MDTVč 
Závodní plán MDTVč byl potvrzen ve stejné podobě jako v r. 2010, tzn. v termínu 2.7. bude uskutečněn 
závod z Oostende, NZ Bourges nebyl do plánu MDTVč schválen. OS Pardubice bude organizovat dopravu 
všech závodů kromě závodu Brusel, tento bude dopravně zajištěn OS Svitavy. 
 
 
2. Zahájení letové sezóny 
Výcvikář p. Horníček rozdal svozový plán a seznámil přítomné s jeho konkrétními detaily, nutným krácení 
objednávek, apod.. Je nutno s odkazem na aktualizaci ZŘ posílat kopie nasazovacích protokolů po autě 
během svozu. 
 
 
3. Revize souřadnic 
Revize souřadnic byla provedena u všech chovatelů OS, souhrnné přehledy jsou publikovány na web. 
stránkách, výcvikář OS dokončí stažení všech podepsaných formulářů ze ZO pro účel uložení.  

 
 
4. Komunikace s výpočtářem 
Bylo stanoveno, že veškerá komunikace s výpočtářem bude vždy vedena přes výcvikáře OS, tzn. žádosti o 
opravy, doplnění výsledkových výstupů, zavedení nového chovatele/nové-změněné souřadnice atd. musí být 
adresovány výcvikáři a tento je postoupí ke zpracování výpočtáři. 

 
 
5. Úhrada vyúčtování č.1/2011 

V termínu do konce dubna 2011 je třeba uhradit vyúčtování č.1/2011 – bude zasláno na organizace.  
 
 
6. Testy ze znalostí ZŘ a jmenování vedoucích nasazovacích středisek 
Při schůzi proběhlo přezkoušení znalostí ZŘ u výcvikářů ZO resp. vedoucích ZS. Všichni zkoušení splnili min. 
předepsaný počet bodů. Výbor OS pro letošní sezónu 2011 schvaluje následující vedoucí ZS: 

ZO Přelouč:  Novotný Václav 
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 Jaromír 
 
 
 



7. Provádění kontrolní činnosti 
S odvoláním na ustanovené nutné provádění kontrol a jejich předepsaný počet musí každá ZO provést 

v sezóně 2011 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 zaslané na adresu Novotný Václav, Strašov 56, 533 16 Vápno 

 

 
8. 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. 

 
 
9. Závodní plán 2011 
Zástupci ZO byli seznámeni s kolizní situací u závodů: 

- Gotha 3 v termínu 10.7., v tom samém termínu je v plánu Velká cena Slovenska, po konečném 
potvrzení shodnosti termínu a místa startu našeho závodu s VCS zástupci ZO odsouhlasili možnost 
volby NMS Bamberg 

- Brusel v termínu 30.7., v tom samém termínu mají tento závod moravské OS, zástupci ZO 
odsouhlasili možnost společného startu s těmito moravskými OS 

 
 

 10.  Různé 
Se zahájením sezóny připomínáme některé zásady pro správnou činnost v ZO: 

- číslo organizace je třeba psát do záhlaví kontrolního listu bez nuly, např. 63 pro ZO Chrast, 69 pro 
ZO Pardubice apod. 
- poloviny boxů jsou pro KT a ST předpokládány pro 16 ks, označení zřetelně na čela boxů křídou 
½ H resp. ½ HE 
- do 7.5. je třeba na výcvikáře OS zaslat v tištěné formě i na disketě/CD seznamy přiřazení holubů 
a čipů u chovatelů používajících EKS 
- na kontrolní list je nutné uvádět vedle celkového počtu nasazených i počet z toho nasazených 
ročáků a holubic pro účel výpočtu mistrovství ročních holubů a mistrovství holubic (příklad 14 kusů 
nasazeno z toho 6 holubic a 3 ročáci, zápis bude ve tvaru 14/6He/3R) 
- 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 

  
 
 
Zapsal: Ing. Jan Kaplan 


