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Zápis z podzimní konference OS konané dne 19. 11. 2017  

 
Přítomni: 
Výbor OS CHPH Pardubice: Tomáš Bouška, Pavel Horníček, Jan Filipi, Ing. Jan Kaplan, Milan 

Heglas a delegáti MS Přelouč, Pardubice, Březhrad, St. Ždánice, Svítkov, Holice, Chrast, Proseč, 
Vysoké Mýto, Litomyšl, Česká Třebová, Čistá /dle prezenční listiny/ 

Omluveni: 
Delegáti MS Polička 

 

 
1. Zahájení konference 

 
Konferenci zahájil předseda OS Tomáš Bouška, přítomné seznámil s návrhem programu 

konference, který byl jednohlasně přijat. 

 
      2.   Volba komisí konference 

 
Předseda OS navrhl vytvoření pracovních komisí konference, které byly následně odsouhlaseny ve 

složení:  
Návrhová komise: Pavel Horníček, Bc. Václav Lebeda, Milan Heglas  

Mandátová komise: ing. Zbyněk Holub, Zdeněk Částka, Zdeněk Jetmar. 

 
3.  Kontrola usnesení z jarní konference 

 
Jarní konference uložila výboru OS následující úkoly: 

 
1. ponechat pro oblastní konferenci klíč delegátů 1:5 
2. zajistit potvrzení o vypouštění holubů dle ZŘ 

3. zaslat návrh letového plánu na rok 2018 na MS do 30. 9. 2017 

4. zajistit kontrolní činnost v souladu s ustanoveními ZŘ a dalšími svazovými dokumenty 
5. svolat schůzi výcvikářů do 15.4. 2017 

6. zajistit písemné vydání závodní ročenky do 31.10. 2017 
7. zorganizovat školení a následné provedení testů ze znalostí ZŘ u jmenovaných ved. ZS 

8. provést úhradu ceny za dopravu holubů na zemské závody na dlouhé trati na účet ČS 

nejpozději do 31. 5. 2017 
9. pracovat na bodech uvedených ve výroční zprávě RK 
 
Úkoly 1-8 byly výborem OS splněny. Bod 9 trvá a bude v dohledné době vyřešen, jedná se 

převážně o problematiku okolo pozemků a garáže v Přelouči. 

 
 

 
 



4. Zpráva předsedy OS o činnosti za období od minulé konference 

 

Tomáš Bouška v úvodu jeho zprávy poprosil o uctění památky chovatelů, kteří nás v průběhu 
letošní sezóny opustili. Jednalo se o dlouholeté chovatele naší OS, pány Vlastimila Koláře, 

Bohumila Filipiho, Jindřicha Holuba a Otu Waldhausera.  
V pokračování své zprávy zhodnotil závodní sezónu jako vydařenou, všechny cíle se podařilo 

splnit na 100 % za což by chtěl všem chovatelům poděkovat. Rovněž děkuje panu Sedlákovi za 

výrobu ročenek 2017, které splňují nastolený standard. 
Přednesl pozitivní hodnocení kooperací MDTVČ a MKSTVČ a informoval o proběhlém vyhodnocení 

letové sezóny v rámci těchto kooperací. Podmínky a propozice společného zápolení v příštím roce 
budou ještě předmětem jednání na další schůzce zástupců dotčených OS. Tomáš Bouška dále 

informoval chovatele o plánovaných ZZ a NZ, které by měly pro chovatele býti výzvou a 

zpestřením sezóny. Přednesl žádost o přijetí nového člena do MS Čistá, M. Šislera, který má 
holubník mimo stávající hranice OS a o jeho přijetí se bude hlasovat. O pořadatelství výstavy OS 

se přihlásil MS Proseč, který plánuje uspořádat výstavu OS ve stejné kvalitě a prostorách jako 
v minulém roce.  

 
5. Zpráva výcvikáře OS o činnosti za období od minulé konference 

 

Jan Filipi podal informaci o průběhu sezóny 2017. Zmínil problematiku svozu holubů a několik 
pozdějších startů z důvodu špatného počasí. Seznámil přítomné delegáty s úspěchy dosaženými 

chovateli OS Pardubice jak v konkurenci ČS, tak i celého ČMS CHPH. Přednesl delegátům návrh 
ZP pro rok 2018. 

 

6. Zpráva pokladníka o hospodaření v roce 2017 
 

Pokladník OS Pavel Horníček přednesl dílčí zprávu z hospodaření v roce 2017 a uvedl, že 
s ohledem k nutnosti dořešení několika pohledávek a závazků souvisejících s letovou sezónou 

2017, jsou delegáti konference seznámeni pouze s dílčím a odhadovaným stavem hospodaření. I 
přes absenci kompletních údajů konstatoval vyrovnanost našeho hospodaření a dobrý stav 

ekonomických prostředků v OS Pardubice. 

 
7. Zpráva předsedy revizní komise 

 
Bc. Václav Lebeda přednesl zprávu revizní komise. 

 

8. Slavnostní vyhodnocení sezóny 2018 
 

Předseda OS spolu s výcvikářem ocenili úspěšné chovatele v soutěžích vyhlášených pro sezónu 
2017. 

 

9. Organizační záležitosti 
 

Hlasování o přijetí nového chovatele M. Šislera za člena OS Pardubice. M. Šisler byl přijat za člena 
OS Pardubice hlasováním 28 PRO, 12 PROTI, 5 SE ZDRŽELO.             

 
10. Diskuse 

 

V rámci diskuse bylo p. Pokorným navrženo sjednocení cen za nasazené holoubě se starými 
holuby. Pokladník OS v tomto návrhu nevidí problém, bude hlasováno na jarní konferenci. 

Jan Filipi informoval delegáty o plánovaném zaslání propozic a výstavní karty pro výstavu OS do 
všech MS a vyzval všechny MS k účasti na výstavě. 

 

 



11. Usnesení a závěr 

  
Po předneseném návrhu na usnesení byla potvrzena konečná podoba usnesení  

a předseda OS Pardubice Tomáš Bouška jednání konference ukončil. 
 

 

Zapsal: Milan Heglas dne 19. 11. 2017  

Schválil: Tomáš Bouška 

 

 


