
           Zápis z konference konané dne 14.12.2019 v Malovičkách 
 
Program:  

1. Zahájení 
2. Volba návrhové komise 
3. Zpráva z volební zemské schůze 
4. Vyhodnocení závodní sezony 2019 
5. Financování závodů sezona 2020 
6. Závodní sezona 2020 – směr 
7. Různé 
8. Diskuse 
9. Usnesení a závěr 

 
1. Schůzi zahájil p.Ouředník 

Na schůzi se dostavili všichni delegáti tj. 28 
 

2. Do návrhové komise byli zvoleni p. Jelínek, Dítko, Heume 
 

3. P.předseda podal informaci z volební zemské schůze 
 

4. P.Novotný vyhodnotil závodní sezonu 2019 jako vydařenou i když ne vše se 
podařilo. Poté byli vyhodnoceni nejlepší holubi a chovatelé ve všech kategoriích.  
Následně jim  byly předány poháry. 
 

5. Jelikož jsou navrženy různé  způsoby placení, výbor navrhne do další konference 
jednotlivé varianty 
 

6. Byl  prodiskutován a odhlasován směr závodů na rok 2020  
Směr východ pro 18 delegátů 
Směr západ            10 delegátů 
V roce 2020 budeme závodit ze směru východ - jihovýchod 
 

7. Byly navrženy různé varianty využití finančních prostředků cca 70.000,-Kč, které 
dostaneme ze svazu 
Pan Bartoš  a p. Ouředník zajistí provoz OS stránek na internetu 
Do konce ledna proběhne předání dokumentů od p. Kroupy předsedovi panu 
Ouředníkovi 
P. Bartoš navrhuje udělat mezeru mezi nácviky holoubat na případné doléčení  

 
8. Z důvodu změny směru závodů v roce 2020 p. Novotný rezignoval na funkci           

výcvikáře 
 

9. Usnesení konference OS České Budějovice ze dne 14. 12. 2019 
 

- bere na vědomí zprávu předsedy o průběhu zemské volební konference, včetně 
rozdělení finančních prostředků na jednotlivá OS 



- ukládá výrobu OS připravit do konce měsíce února 2020 návrh závodní sezony na rok 
2020 ze směru jihovýchod (hlasování pro tento směr dopadlo v poměru 18:10) 
 
- ukládá výboru připravit způsob placení závodní sezony 2020 po jednotlivých závodech  
 
- ukládá výboru zajistit předání funkcí v souladu s předpisy ČSCHPH do konce ledna 
2020 
 
- ukládá výboru OS svolat konferenci delegátů OS nejpozději do 15. 3 .2020 

 
 
 
 
Jednatel: Jiří Václavík                                        předseda: Miloslav Ouředník 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


