
 

Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů  
Oblastní spolek Pardubice 
Zájezdec 45 

538 51 Chrast  

________________________________________________________ 
 
 
Zápis ze schůze výboru OS konané dne 30. 01. 2017 v Sezemicích 

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

1. Otevřené body dle zápisu z minulé schůze výboru 
 

1.1. Vyrozumění o uloženém trestu pro MS Ždánice zasláno jednateli ČMS CHPH. 
1.2. Evidence chovatelů OS CHPH Pardubice byla v termínu odeslána na svaz. Celkem je 

v OS Pardubice evidováno k 1.1. 2017 celkem 211 členů (7 do 18-ti let) v 13 MS: 
MS Vysoké Mýto  26/0 
MS Holice   11/0 
MS Litomyšl   11/0 
MS Česká Třebová  15/0 
MS Čistá   16/1 
MS Proseč   21/3 
MS Polička   16/0 
MS Chrast     9/0 
MS Pardubice  19/0 
MS Svítkov   12/0 
MS Březhrad  17/0 
MS Staré Ždánice  12/1 
MS Přelouč   26/2 
 

1.3. Inventury boxů v jednotlivých ZS a uloženého materiálu v garáži v Přelouči nebyly 
ještě kompletně dodány. Termín do 31.1.2017. Jan Filipi bude výbor informovat o 
stavu zaslaných podkladů po vypršení termínu.  

1.4. Čištění a dezinfekce boxů mezi sezónou starých holubů a holoubat. Chovatelé MS 
Holice jsou ochotni zabezpečit tuto službu za stávajících podmínek (odměna 1700,- 
Kč). Pokud se v termínu do jarní konference OS najde jiný zájemce, který by nabídl 
tuto službu za výhodnějších podmínek, výbor OS se nebrání tento úkol přidělit jinému 
MS. 

1.5. Nakoupený materiál – plastové rošty k výměně starých pletivových roštů je 
kompletně dodán. Pan Novák je průběžně kompletuje do velkoformátových rozměrů. 
Bude třeba zajistit odvoz první kompletní série k uložení do garáže v Přelouči – 
pověřen Ing. Holub ve spolupráci s p. Novákem. Distribuce nových roštů do 
jednotlivých ZS se předpokládá v termínu jarní konference dle výsledků provedené 
revize boxů – termín bude upřesněn. 

1.6. Smlouva o půjčce dopravci M. Brožovi byla mezi oběma stranami uzavřena a 
schválena. 

 
 



 
2. Stav uzávěrky hospodaření 2016 a předání pokladny 

 
2.1. Byl dohodnut předběžný termín revize pokladny ve 3. kalendářním týdnu měsíce 

února. Součástí revize budou i podklady z probíhající kontroly majetku OS v MS, dále 

kamery, uložený materiál v garáži, kompletace dokumentace ke garáži. 
 

 
3. Úkoly z podzimní konference delegátů 

 
3.1. Čištění boxů mezi sezónou starých holubů a holoubat. Viz. bod 1.4. 
3.2. Vypracování návrhu spravedlivějšího systému mistrovství ročních holubů a holubic. 

Jan Filipi prezentoval návrh mistrovství ročních holubů a holubic, který byl výborem 
jednohlasně přijat a bude předložen delegátům na jarní konferenci. Tento systém 
úspěšně používá OS Zlín od roku 2005 a je plně kompatibilní s možnostmi 
výpočetního programu v ČR. Více informací o detailech navrhovaného systému je 
uvedeno v příloze č. 1. 

 
 

4. Návrhy na změnu generálního mistrovství a královského mistrovství 
 

4.1. Byly prodiskutovány změny v systému KM a GM OS Pardubice, tak jak bylo 
deklarováno na schůzi výboru OS v listopadu 2016. Cílem je sblížit chovatele naší OS 
a obrousit hrany sporu mezi zastánci vyššího a nižšího počtu tratí v závodním plánu 
OS Pardubice. Výbor OS se shodnul na zachování stávajícího počtu tratí ve 
schváleném závodním plánu, avšak do soutěže o GM by bylo zařazeno pouze 20 
závodů z 23 schválených (příloha č. 2). Bodový zisk v jednotlivých disciplínách (KT, 
ST, DT) bude vyrovnaný. Tři vyřazené závody z GM se budou započítávat do 
jednotlivých soutěží MKT, MRH, mistrovství holubic a KM. U soutěže Královské 
mistrovství (KM) se výbor dohodnul na předložení pozměňovacího návrhu na 
propozice tohoto mistrovství vycházející z prvotního řazení v pořadí dle naplnění 
podmínky uhodnutí 2 tipovaných mistrů u každého z 23 schválených závodů. 
V případě rovnosti počtu mistrů (max. 46) bude rozhodujícím kritériem sportovní 
koeficient ESO. 

 
 

5. Příprava konference 
 
5.1. S ohledem na termíny celostátní konference 25. února a zemské konference 

3. března se předpokládá konání konference v termínu 11.-12. března 2017. 
Definitivní potvrzení termínu a pozvánka budou dodatečně komunikovány. 

 
 

6. Různé, diskuse 
 

6.1. Výbor OS děkuje pořadatelům výstavy OS za vzorně odvedenou práci. Po naší 
výstavě následovala CV v Lysé nad Labem, kde se OS CHPH Pardubice umístil 
v celkovém pořadí OS na pěkném 6. místě (1. místo v rámci ČS). Výstavní sezóna 
byla zakončena Olympiádou PH v Bruselu, kde v reprezentační kolekci ČMS CHPH 

nechyběli holubi z OS Pardubice. Gratulujeme našim chovatelům k dosaženým 
výsledkům a děkujeme za propagaci našeho OS.  

6.2. Je potřeba, aby MS zaslali jednateli OS informaci o stavu jejich registrace do 
spolkového rejstříku (IČO). 



6.3. Byly zjištěny nedostatky v obsazení jednotlivých funkcí v MS po podzimních volbách 

(chybějící členové výboru-neobsazené funkce, členové vykonávající 2 neslučitelné 

funkce,…) Všechny tyto nedostatky jsou barevně zvýrazněny na webových stránkách 

OS, sekce Funkcionáři. Tyto nedostatky je potřeba neprodleně odstranit a napravený 

stav nahlásit tajemníkovi OS a Janu Filipimu k opravě na webu. 

 

 

 

Zapsal: Milan Heglas dne 30. 1. 2017  

Schválil: Tomáš Bouška 

 

 

 

 

Přílohy:  příloha č. 1 A+B  Návrh mistrovství ročních holubů a holubic 2017 

  příloha č. 2  Návrh generálního mistrovství 2017 


