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

________________________________________________________
Zápis ze schůze výboru OS konané dne 16.11. 2011 v Dolní Rovni
Přítomni: T. Bouška, Ing. Z. Holub, J. Horáček, P. Horníček, Ing. J. Kaplan
1.
Rekapitulace připomínek k návrhu plánu 2012
Výcvikář P. Horníček seznámil členy výboru s došlými připomínkami ze základních organizací. Pro značnou
různorodost až protichůdnost zaslaných připomínek výbor OS nezaujal jednoznačný závěr k rozsahu plánu
2012 kromě vyjádření podpory návrhu na sobotní starty závodů a předpokládá diskuzi o obdržených
připomínkách a rozhodnutí při oblastní konferenci delegátů. Zároveň výbor OS vyzývá delegáty těch ZO,
které zaslaly svoje připomínky, aby byli připraveni v diskuzi přednést logické zdůvodnění navrhovaných
změn. V obecné rovině lze témata připomínek sumarizovat takto:
o počet závodů event. termínové změny jednotlivých závodů
o obecný přesun termínů závodů z neděle na sobotu při pátečním večerním svozu
o současný model Generálního mistrovství ano/ne
o současný model Královského mistrovství ano/ne
o ekonomicky nejvýhodnější způsob dopravy
o otázka vhodnosti vyhlašovaných mistrovství pro různé skupiny chovatelů
Z důvodu negativní tendence klesajícího počtu nasazovaných holubů na závody středních tratí v druhé
polovině sezóny byl výcvikář P. Horníček pověřen komunikací se zástupci ostatních východočeských OS
možnosti společné organizace závodů této kategorie.
2.
Ročenky 2011
Závodní ročenky 2011 jsou distribuovány do organizací, cena je 95,- Kč, platba v hotovosti při převzetí.
3.
Výroční konference
Výbor OS svolává na čtvrtek 1.12. 2011 oblastní konferenci OS Pardubice. Konference se bude konat
v Kuněticích, hostinec U přívozu, od 18 hodin.
Program:
hodnocení sezóny 2011
vyhodnocení mistrovství OS 2011 a předání ocenění
projednání návrhu plánu 2012
rozhodnutí o stanovisku OS k návrhu NZ Orleans
projednání žádosti o přijetí Z. Ivanovského do ZO Proseč
další k doplnění dle návrhu z pléna
4.
Oblastní výstava 2011
Výbor OS se rozhodl přidělit pořadatelství letošní oblastní výstavy základní organizaci Vysoké Mýto.
Výstava se bude konat 11.12. 2011 v Makově u Litomyšle, v místní sokolovně. Propozice výstavy jsou
přílohou tohoto zápisu. Výstavní karta je ke stažení na webových stránkách OS Pardubice.
5.
Opravy přepravních boxů
ZO Přelouč provedla opravu boxů umístěných v garáži v Přelouči. Na sobotu 26.11. je stanoven rozvoz již
opravených boxů a svoz dosud neopravených ze ZS. Koordinací celého svozu byli pověřeni J. Horáček a P.
Horníček.

6.
Žádost o hostování
Výbor OS projednal žádost chovatele M. Jiráska z Lanškrouna o hostování v ZO Litomyšl v sezóně 2012.
Vzhledem k poloze holubníku mimo současné hranice OS Pardubice tuto žádost zamítl.

Zapsal: Ing. Jan Kaplan
Schválil: Tomáš Bouška
26.11. 2011

Příloha: Propozice a výstavní karta oblastní výstavy 2011

