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Zápis ze schůze výboru OS konané dne 24. 9. 2015 v Sezemicích 

 
Přítomni: Tomáš Bouška, Pavel Horníček, Ing. Zbyněk Holub, Jan Filipi, Josef Novák st. 
 

1. Žádost Vladimíra Halamky 
Výbor OS Pardubice opětovně projednal žádost Vladimíra Halamky o odpuštění plateb za 
přihlášené holuby v závodní sezóně starých holubů, a to z důvodu nemoci, která mu nedovolila 
nasazovat holuby na závody. Výbor OS obdržel vyžádané stanovisko ze ZO CHPH Proseč, které 
uvedené skutečnosti potvrzuje. Členové výboru jednohlasně rozhodli o prominutí plateb Vladimíru 
Halamkovi za přihlášené holuby v sezóně starých holubů 2015. 
 

2. Vyúčtování č. 2/2015 
Byla odsouhlasena příprava vyúčtování č. 2/2015, které bude obsahovat platby za holuby 
nasazené nad přihlášky v sezóně starých holubů a kompletní vyúčtování letové sezóny holoubat. 

 
3. Žádost chovatelů ZO CHPH Svitavy 

Výbor OS posoudil žádosti chovatelů ZO CHPH Svitavy o přijetí níže uvedených členů do ZO CHPH 
Česká Třebová a tím také do OS CHPH Pardubice. Členové výboru konstatovali, že uvedení 
žadatelé nerozšiřují doletové pásmo OS Pardubice a s ohledem na stávající volnou přepravní 
kapacitu nezpůsobí jejich případné přijetí do ZO CHPH Česká Třebová problémy s krácením 
objednávek u stávajících členů OS Pardubice a časové resp. finanční ztráty při svozu. 

        

1. Hlouš Pavel Hradec n. Svit. 132 569 01 Hradec n. S. 

2. Žličař Tomáš a Vojtěch Hradec n. Svit. 46 569 01 Hradec n. S. 

3. Nečas Karel Radiměř 389 569 07 Radiměř 

4. Neděla Jaroslav Hradec n. Svit. 177 569 01 Hradec n. S. 

5. Žličař Roman Hradec n. Svit. 46 569 01 Hradec n. S. 

    

Konečné rozhodnutí o přijetí výše uvedených chovatelů do ZO Česká Třebová a OS Pardubice 
podléhá schválení podzimní konferencí delegátů OS Pardubice. 
 

4. Žádost chovatele Jaromíra Kvasnici 
Výbor OS opětovně projednal žádost pana Jaromíra Kvasnici z Hradce nad Svitavou o hostování 
v sezóně holoubat 2015 a o přijetí do OS CHPH Pardubice pod ZO Čistá. Na schůzi výboru OS 
Pardubice dne 27. 5. 2015 bylo rozhodnuto, že přijetí nového člena do základní organizace spadá 
do rozhodovací pravomoci ZO Čistá. V případě jeho přijetí do ZO Čistá bude tomuto chovateli 
umožněno hostování v sezóně holoubat OS Pardubice 2015. Výše uvedený chovatel byl přijat za 
člena ZO CHPH Čistá a hostoval v OS Pardubice v sezóně holoubat.  
Konečné rozhodnutí o zařazení uvedeného chovatele do struktury OS Pardubice bude projednáno 
na podzimní konferenci delegátů.  
 
 
 



5. Odvolání Miroslava Kysilka 
Výbor OS CHPH Pardubice, jako prvoinstanční disciplinární orgán, rozhodl dne 18. 9. 2015 o 
nevyhovění odvolání Miroslava Kysilka proti udělenému disciplinárnímu trestu – zastavení závodní 
činnosti na dobu 3 let a postoupení odvolání vyššímu odvolacímu orgánu. Tímto odvolacím 
orgánem v této věci je konference delegátů OS CHPH Pardubice, která musí předmětné odvolání 

projednat a posoudit. V rámci pozvánky na konferenci obdrží základní organizace rovněž 
dokumentaci vzniklou k tomuto případu k základnímu seznámení.  
 

6. Podzimní konference delegátů OS CHPH Pardubice 
Členové výboru diskutovali o organizačních záležitostech souvisejících s přípravou podzimní 
konference delegátů OS Pardubice – termín, místo, program, ocenění chovatelů atd. Konference 
se uskuteční v sobotu 31.10. 2015 od 9,00 hod v Dříteči. Součástí konference bude i vyhodnocení 
pořádaných mistrovství OS Pardubice 2015. 
 

7. Opravy údajů ve výsledcích, vydání ročenek 
Výcvikář OS Pardubice informoval členy výboru o povinnosti nahlášení chybných údajů v 
závodních výsledcích výcvikáři OS do 30. 9. 2015. Po tomto termínu již nebude možné reklamovat 
chyby ve výsledkových listinách. Tajemník OS Pardubice informoval o zajištění vydání ročenek 
prostřednictvím Bohuslava Sedláka. Základní organizace nahlásí počty objednávek ročenek do 
6. 10. 2015 tajemníkovi OS Pardubice P. Horníčkovi, předpokládáná cena 100,- Kč. 
 

8. Pořadatelství výstavy OS Pardubice 
Výbor OS vyzývá základní organizace, které se chtějí v letošním roce ucházet o pořádání oblastní 
výstavy, aby v termínu do 20. 10. 2015 zaslaly svoje přihlášky předsedovi OS Pardubice. 
S ohledem na termín Celostátní výstavy (11. – 12. 12. 2015) je nutné uspořádat oblastní výstavu 
nejpozději do 6. 12. 2015.  
 

9. Návrh letového plánu 2016 
Členové výboru projednali návrh letové sezóny 2016. Rozhodli o ponechání skladby závodů jako 
v roce 2015. Návrh letového plánu je přílohou tohoto zápisu.  
 

10. Žádost ZO Čistá o zajíždění dopravního prostředku do nasazovacího střediska  
Byla projednána žádost ZO Čistá o zajiždění dopravního prostředku do zasazovacího střediska ZO 
Čistá. Bylo konstatováno, že v téže věci bylo rozhodováno již před letošní letovou sezónou s tím, 
že ZO Čistá nebylo vyhověno. Žádost ZO Čistá pro rok 2016 bude předložena podzimní konferenci 
delegátů k projednání. 
 

11.  Vyřazení holouběte z výsledkových listin  
Výcvikář OS informoval o vyřazení holouběte ze závodů z technických důvodů. Bylo zjištěno, že u 
chovatele Jaromíra Kvasnici ze ZO CHPH Čistá bylo v evidenci EKS špatně zapsané číslo holouběte 
CZ 15-074-397 (správně mělo být CZ 15-061-397). Z tohoto důvodu bylo toto holoubě dle § 21 
ZŘ ČS CHPH bod 1) odst. d) dodatečně vyřazeno z výsledků závodů holoubat Chomutov 1., 
Chomutov 2. a Krajková - Květná. 
 
 
 
Přílohy:  Návrh závodního plánu 2016 
 
 

 
Zapsal:  Pavel Horníček dne 24. 9. 2015  

Schválil:  Tomáš Bouška 


