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

________________________________________________
Zápis z oblastní konference OS CHPH Pardubice konané 7. března 2014
Přítomni: výbor OS, delegáti ZO Přelouč, Pardubice, Březhrad, St. Ždánice, Svítkov, Holice,
Chrast, Proseč, Vysoké Mýto, Litomyšl, Česká Třebová /dle prezenční listiny/
1.
Zahájení konference
Oblastní konferenci zahájil předseda OS Tomáš Bouška, přítomné seznámil s návrhem programu
konference, který byl po doplnění bodu o projednání možnosti realizace rychlostních závodů
přijat. Dále pak navrhl vytvoření pracovních komisí konference, které byly následně
odsouhlaseny ve složení:
návrhové komise: Horníček P., Částka Z., Cink J.
mandátová komise: Ing. Kaplan, Špaček J., Málek Z.
2.
Průběh konference
Po kontrole usnesení z minulé konference vystoupili v dalším jednání se svými zprávami
předseda T. Bouška a výcvikář J. Filipi.
- pozitivní hodnocení účasti holubů OS Pardubice na CV Brno
- seznámení s nejdůležitějšími závěry jednání svazové konference delegátů
- možné změny v členské základně, zájem části chovatelů z OS Svitavy o vstup do OS
Pardubice
- rekapitulace kooperačních dohod v rámci Východních Čech
3.
Zpráva o hospodaření v r. 2013
Pokladník OS Ing. Holub seznámil přítomné se zprávou o výsledku hospodaření OS Pardubice
v roce 2013, zpráva byla uložena u tajemníka OS.
4.
Zpráva revizní komise za r. 2013
Předseda revizní komise V. Novotný seznámil přítomné se zprávou revizní komise za rok 2013,
v rámci které byl konstatován stav bez zjištěných závad.
5.
Informace výcvikáře OS
Výcvikář OS Pardubice Jan Filipi informoval o proběhlé revizi boxů, o výběru a reprezentaci
kolekce naší OS na CV v Brně, dále o novém Intermistrovství, o novinkách v soutěžích ČMS CHPH
a Českého sdružení CHPH. Seznámil přítomné s propozicemi a účastníky (reprezentanty naší OS Ing. Jan Kaplan a Veronika Nováková) FCI Mistrovství světa holoubat, které se bude konat v
Maďarsku.

6.
Hlasování o konečné podobě letové sezóny 2014
Výcvikář OS Pardubice Jan Filipi seznámil delegáty s prací komise pověřené vypracováním
návrhu plánu letové sezóny 2014, rovněž další členové se vyjádřili ke konečným návrhům. Po
krátké diskuzi delegáti konference hlasováním rozhodli o přijetí návrhu ZO Proseč jako
definitivního plánu závodní letové sezóny 2014. Možnost doplnění tohoto plánu o rychlostní
závody nebyla odsouhlasena nadpoloviční většinou delegátů konference – nebude realizováno.
7.
Organizační záležitosti
Předseda OS seznámil přítomné delegáty s nejbližšími organizačními záležitostmi, tyto včetně
termínů jsou uvedeny v usnesení.
8.
Závěr
Po předneseném návrhu na usnesení byla hlasováním potvrzena konečná podoba usnesení
a T. Bouška, s přáním úspěchů v nastávající sezoně 2014, jednání oblastní konference ukončil.

Zapsal:
Schválil:

Pavel Horníček
Tomáš Bouška

Dne 7.3. 2014

Příloha:

Usnesení z oblastní konference
Definitivní letový plán 2014
Objednávka pro sezónu starých holubů 2014

