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

________________________________________________________
Zápis ze společné schůze výboru OS a revizní komise konané dne 23.7. 2015
v Sezemicích
Přítomni: Bouška Tomáš, Ing. Holub Zbyněk, Filipi Jan, Novák Josef, Novotný Václav, Loskot
Miloš, Janecký Jan
Pozváni: Kysilko Miroslav, Klofanda Miroslav, Vajrauch Josef (všichni ZO Čistá)
Programem společné schůzky bylo projednání průběhu a výsledku kontroly dolétlých holubů ze
závodu Oostende provedené dne 12.7. 2015 u chovatele Miroslava Kysilka, Opatov (ZO Čistá)
chovateli Polákem Jaroslavem a Kovářem Pavlem.
Členové výboru a revizní komise se detailně seznámili s celým průběhem kontroly u výše
zmíněného chovatele při závodu Oostende, kdy holubice 11-074-450 konstatovaná 11.7. v 21,48
hod nebyla při kontrole předložena. Rovněž se seznámili s osobní výpovědí jednoho
z kontrolujících chovatelů J. Poláka. Následně byl pozván k vysvětlení celého případu M. Kysilko.
Jeho stanovisko bylo předáno v písemné formě a je přílohou tohoto zápisu. Osobně přiznal jediné
pochybení a to opomenutí včasného nahlášení příletu koordinátorovi. V následné diskuzi byl
vyslechnut také M. Klofanda, který společně s M. Kysilkou přepravoval holuby chovatelů ZO Čistá
do svozového uzlu v České Třebové a předseda ZO Čistá J. Vajrauch. Všichni vyloučili jakoukoliv
nedovolenou manipulaci s holuby během nasazování a následné přepravy do ZS Česká Třebová.
Na základě všech dostupných informací a dokumentů výbor OS ve shodě s RK konstatuje:
Chovatel M. Kysilko porušil propozice ZZ Oostende 2015 vydané ŘV ČS CHPH:
1. viz bod 4: neohlásil dolet holubice 11-074-450 11.7. v 21,48 hod v předepsané
30 minutové lhůtě
2. viz bod 5: svévolným vypuštěním holubů 12.7. v 6,30 hod porušil povinnost
ponechat dolétlé holuby k dispozici po dobu 4 hodin po doletu pro možnou
kontrolu a znemožnil tak její reálné provedení, též porušení ZŘ viz par.19, odst. 3
Na základě těchto skutečností výbor OS rozhoduje:
1. Vyřadit chovatele M. Kysilka ze závodu Oostende konaného dne 11.7. 2015
2. Dle znění Disciplinárního řádu zahájit s Miroslavem Kysilkem k datu 23.7. 2015
disciplinární řízení pro porušení ZŘ a interních svazových předpisů

Zapsal: Tomáš Bouška
Dne: 23.7. 2015

Přílohy: Vyjádření M. Kysilka

