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Zápis ze schůze výboru OS konané dne 23. 11. 2016 v Sezemicích 

 
Přítomni: Výbor OS CHPH Pardubice: Tomáš Bouška, Pavel Horníček, Jan Filipi, Ing. Jan Kaplan, 
Milan Heglas, předseda revizní komise Bohumil Sedlák a Ing. Zbyněk Holub 

 
 

1. Rozdělení funkcí ve výboru OS CHPH Pardubice 
 

Předseda OS Tomáš Bouška navrhl rozdělení funkcí ve výboru OS takto: 

Místopředseda – Ing. Jan Kaplan (oblast přepravy) 
Jednatel – Milan Heglas 

Pokladník – Pavel Horníček 
Člen výboru – Jan Filipi (výcvikář) 

Navržené rozdělení funkcí bylo členy výboru bez připomínek schváleno. 

 
2. Předání funkcí novému výboru 

 
Členové výboru projednali záležitosti týkající se předání funkcí novému výboru. Bylo dohodnuto, 

že pokladna bude předána novému pokladníkovi po vypořádání všech finančních závazků 
souvisejících s naším „hospodářským rokem“, tedy s letovou sezónou 2016 a zároveň po 

provedené revizi. Předseda revizní komise připomněl nutnost provedení inventury majetku OS 

Pardubice (garáž, vleky, boxy). V této souvislosti výbor OS vyzývá místní spolky, aby zabezpečily 
inventuru boxů ve svých zasazovacích střediscích a tyto počty nahlásily výcvikáři OS Janu Filipimu 

do 31. 1. 2017. Zároveň výbor OS pověřuje přítomného zástupce MS Přelouč Ing. Zbyňka Holuba 
k provedení inventury majetku nacházejícího se v garáži v Přelouči, a to rovněž do termínu 

31.1.2017. 

Předseda Tomáš Bouška zašle k zápisu do rejstříku trestů uložený disciplinární trest vedoucímu 
zasazovacího střediska Staré Ždánice. 

 
3. Čištění vleků, boxů a výměna roštů 

 

V souvislosti s plánovanou výměnou roštů v přepravních boxech bylo dohodnuto, že MS Přelouč 
provede vyčištění přepravních vleků a boxů, z boxů vyjme staré rošty a uskladní je v garáži OS 

v Přelouči.  
Dne 5. 12. 2016 přiveze dodavatel plastové rošty a začne výroba roštů na rozměry našich boxů. 

Po jejich dokončení budou rozvezeny do místních spolků, dle nahlášených počtů boxů. 
Výbor OS připomíná povinnost místních spolků provést čištění boxů, které jsou uskladněny 

v jejich zasazovacích střediscích.  

 
4. Výstava OS Pardubice 2016 

 
Zástupce MS Proseč Jan Filipi informoval o probíhajících přípravách na oblastní výstavu. Upozornil 

na nedobrý stav výstavních klecí a konstatoval, že by bylo prospěšné investovat do jejich opravy. 



 

 

5. Žádost o vyplácení náhrad za přepravu holubů do svozových míst 
 

Výbor OS znovu projednal možnost vyplácení náhrad místním spolkům za uskutečnění přepravy 
nasazených holubů do svozových míst. Opětovně konstatoval, že těmto požadavků nebude 

vyhověno a jarní konferenci delegátů bude předložen zaběhlý systém svozu holubů. 

  
 

6. Úkoly z podzimní konference delegátů 
 

Členové výboru jednali o úkolech, které jim stanovila konference delegátů: 

Vypracování návrhu na spravedlivější systém mistrovství ročních a holubic – výcvikář OS Jan Filipi 
navrhl mistrovství těchto kategorií tak, aby v nich byl zohledněný počet nasazených ročních a 

holubic na závod od každého chovatele a chovatelé nasazující větší počty holubů tak nebyli 
zvýhodněni. Členové výboru tento návrh podpořili a výcvikář J. Filipi vypracuje podrobný výklad 

tohoto návrhu a předloží ho na příští schůzi výboru v lednu 2017 tak, aby mohl být zaslán do MS 
v termínu do 31.1. 2017. 

Vyčištění vleků a boxů mezi sezónou starých holubů a holoubat – v této věci bylo jednáno se 

zástupcem MS Holice Ing. Janem Kaplanem. Ten danou záležitost projedná ve svém místním 
spolku. 

 
7. Návrhy na změnu generálního mistrovství a královského mistrovství 

 

Předseda OS Tomáš Bouška konstatoval nespokojenost s názorovým rozdělením chovatelů OS 
Pardubice v oblasti počtu závodů. Z důvodu deklarované náročnosti 23 závodů navrhl vypracování 

systému generálního mistrovství tak, aby se do tohoto mistrovství započítávali pouze ty závody, 
které byly navrženy chovateli preferujícími nižší počet závodů (19-20). Ostatní 3-4 závody by se 

započítaly pouze do MKT, ročních, holubic a královského mistrovství. Dále doporučil vypracovat 
návrh spravedlivějšího systému královského mistrovství. Oba návrhy na úpravu generálního a 

královského mistrovství budou dokončeny na příští schůzi výboru v lednu 2017 tak, aby mohly být 

zaslány do MS v termínu do 31.1. 2017 k seznámení a následně předloženy na jarní konferenci 
delegátů. 

 
8. Informace o kooperačních jednáních 

 

Předseda OS informoval o kooperačních jednáních se zástupci sousedních OS. Předběžně bylo 
domluveno, že se uskuteční 5 závodů dlouhých tratí z vypouštěcích míst roku 2016, pouze 

termínově upravených – viz plán OS Pardubice 2017. Dopravu na těchto 5 závodů bude 
zajišťovat OS Pardubice. V rámci tohoto kooperačního uskupení dlouhých tratí (5 OS) se ještě 

uskuteční společné závody Bamberg III (11.6.) a ZZ Herborn (25.6.). 

Ve spolupráci s OS Východočeská budou realizovány společné závody – Cheb I. (4.6.), Bamberg 
III. (11.6.), Krajková III. (18.6.), ZZ Herborn (25.6.), Gotha I. (8.7.), Gotha II. (15.7.) a Gotha 

III. (23.7.). V jednání jsou ještě další dva závody Bamberg II. (27.5.), Krajková IV. (25.6.). 
 

9. Zápis aktuálních údajů do spolkového rejstříku 
  

Pavel Horníček informoval o zaslání dokumentů souvisejících se zápisem do spolkového rejstříku 

na Českomoravský svaz CHPH. 
Dále konstatoval, že ne všechny místní spolky zaslaly jmenný seznam z výsledků voleb – 5 členný 

výbor a 3 člennou revizní komisi. Jedná se o místní spolky Březhrad, Staré Ždánice, Polička, 
Svítkov a Čistá. Tyto spolky musí požadované seznamy zaslat tajemníkovi OS bezodkladně. 

 

 



 

 

 
 

10.  Vyúčtování 2/2016 
 

Přílohou tohoto zápisu je Vyúčtování 2/2016, které obsahuje platby za holuby nasazené nad 

objednávky v sezóně starých holubů a platby za sezónu holoubat. Úhradu tohoto vyúčtování 
provedou místní spolky do 20. 12. 2016. 

 
 

Zapsal: Pavel Horníček dne 23. 11. 2016  

Schválil: Tomáš Bouška 


