
 

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

________________________________________________________ 
 
Zápis ze schůze výboru OS konané dne 17.8. 2010 v Hostovicích 
 
Přítomni: Ing. Blažek V., Bouška T., Ing. Holub Z., Horáček J., Horníček P., Ing. Jirout 
 
1. Kontrolní činnost v průběhu sezóny starých holubů 2010 
Předseda KRK Ing. Jirout seznámil členy výboru se stavem plnění kontrolní činnosti jednotlivými 
ZO. Provedené kontroly byly bez zjištěných závad. K naplnění předepsané kontrolní je možno 
využít sezónu závodů s mladými holuby. 
 
2. Ročenky 2010 
V termínu do 20.9. nahlásí ZO své objednávky ročenek – závodních výsledků 2010 výcvikáři OS. 
Předběžná cena je stanovena na 100,- Kč, platba v hotovosti výcvikáři OS. 
 
3. Renovace roštů v přepravních boxech OS 
S odvoláním na usnesení oblastní konference výbor OS ustanovil komisi ve složení J. Horáček, L. 
Hruška, M. Brož, která je pověřena přípravou návrhů nového technického řešení roštu do 
přepravních boxů OS. 
 
4. Návrh letové sezóny 2011 
Výbor OS projednal a předkládá základním organizacím k diskusi a připomínkám návrh letového 
plánu 2011, jenž je přílohou tohoto zápisu. Veškeré připomínky zasílejte k rukám výcvikáře OS 
Pavla Horníčka do 14.11. 2010. 
  
5. Oblastní výstava 2010  
Výbor OS upozorňuje základní organizace, které mají zájem pořádat oblastní výstavu OS, aby své 
přihlášky zaslaly na adresu tajemníka OS nejpozději do 30.10. 2010. 
 
6. Slavnostní vyhodnocení MDTVč 2010  
Dne 9.10. 2010 se koná od 9 hodin v Hostovicích slavnostní vyhodnocení Mistrovství dlouhých 
tratí Východních Čech 2010. Pozvánka bude zveřejněna na webových stránkách OS a ČMS CHPH 
Zveme všechny chovatele k návštěvě této společenské akce východočeských chovatelů. 
 
7. Volby 2010  
Termínový a obsahový kalendář provedení voleb na všech úrovních je následující: 

- do 30.10. musí být provedeny volby výboru a KRK v základních organizacích a k rukám 
tajemníka OS musí být zaslány kandidátky pro volby do orgánů oblastního sdružení 

- do 15.11. se musí uskutečnit volební konference OS 
- do 25.11. musí být nahlášeni kandidáti pro volby do Českého sdružení   

  
8. Volební konference OS  
Výbor OS si dovoluje pozvat všechny delegáty základních organizací na jednání volební 
konference OS CHPH Pardubice, která se uskuteční dne 14.11. od 9 hodin v Hostovicích, hostinec 
Na rozcestí. Klíč pro počet delegátů je 1:5. 
 
 



 

 
Zapsal: Tomáš Bouška 
17.8. 2010  
 
 
Příloha: Návrh letového plánu 2011               


