
                  Zápis z jarní konference OS.Č.Budějovice

                                    konané 15.3.2022 od 18.00 v Litvínovicích

Přítomno:  MS Č.Budějovice 3 del.,Č.Krumlov 4 del.,Ledenice 2 del.,Žár 5 del.,Lišov 4         

del.,Netolice 4 del.,J.Hradec 4 del., MS Č.V. nepřítomni.

Konference se zúčastnilo 26 delegátů ze 7 MS. Konference je usnášení schopná.

1.    Konferenci zahájil předseda M.Ouředník, který seznámil delegované s následujícím 

programem:

1. Zahájení

2. Předání cen za rok 2021

3. Závodní sezona r.2022

4. Zpráva revizní komise

5. Doplnění výboru a volba předsedy OS

6. Různé

7. Usnesení  , test vedoucích zas.středisek,závěr.

2.  Předání cen za jednotlivé kategorie a mistrovství předal výcvikář  M.Jelínek

3. Vycvikář podrobně seznámil přítomné s připraveným plánem závodů na r.2022 a 

nácviky před záv.sezonou. Také závody pro holoubata. Plán byl doplněn o poslední 

závod Debrecín 3.,který se také poletí v kooperaci s OS Domažlice a Tábor.Hlasování : 

14 hl.pro, ( ČB 2,ČK 2,LED.2,ŽÁR.0,LIŠ.4NET.0,J.H. 4) Dále byla jednohlasně 

odhlasovaná změna vypouštěcího místa Hustopeče za Mikulov. Důvod ,lepší umístění 

startovacího místa.

Dále se změnilo mistrovství v OS na DT Debrecíny 20/5 = 16 del.pro (ČB 0,ČK 2,LED 

2,ŽÁR 0,LIŠ.4,NET.4,J.H.4) a NZ Oravita  na 10/5 =17 del.pro (ČB 3,ČK 

4,LED.2,ŽÁR.0,LIŠ.4,NET.0,JH 4).

Takto upravený a schválený závodní plán bude prezentován na našich webových 

stránkách, kde se každý může podrobně seznámit s termíny a body.

Vdalší části J.Novotný seznámil delegáty s připravenou kooperací s OS 

Domažlice ,Prácheň,Tábor, na DT a na třech závodech ST s OS Prácheň a OS Tábor. 

Také podal informaci o zajištění vypouštěcího místa Šahy- Sazdice,které nám 

Slovenský svaz oficiálně zařadil do vypouštěcích míst. Poděkoval také 

př.Bartošovi,který se podílel na přípravě podkladů pro toto povolení.Na první ST 

Sazdice by měli kooperační OS jet svojím autem a další se bude řešit operativně podle

počtu nas.holubů.Další podrobné jednání o počtech holubů na DT dojde na schůzce 

při Zem. konferenci dne : 26.3.22.Do 20.3.22 nahlásit výcvikáři počty na DT.

Př. Jelínek dále upřesnil nácviky před sezonou. 16.4. pásmo západ Nová Bystřice

                                                                                     17.4.pásmo východ Slavonice

                                                                                     23.4.pásmo západ  Jemnice



                                                                                     24.4.pásmo východ Šatov

Pásmo západ se skládá z MS Ledenice,Č.B.,Netolice,Č.Krumlov,ostatní jsou ve 

východním pásmu.

Ceny boxů na základě zdražení pohonných hmot se předpokládá na KT 250,- Kč,ST 

450.- Kč ,nácviky 150,- Kč. Predběžně přihlášeno 65 boxů KT a 55 na ST.Bude 

stanovena na základě ceny do 20.4.2022 

Výcvikář navrhoval na KT nasadit do dvou přepravních vozidel ,ale po reakci př. 

Ouředníka, který opozornil na ekonomiku,bylodohodnuto,že se operativně před 

prvním závodem opět upřesní počty nas,holubů a pokud by byl větší zájem,pak se 

rozhodne ,zda pojedou dvě vozidla.Jinak se pokrátí boxy na kapacitu jedné káry.

Další důležité propozice pro závodní sezonu:

Startér  : př. M.Bartoš

JURY :M.Bartoš,V.Bednář,M.Prediger ml.

Zaplacení za boxy na KT a ST do 30.4.2022

Do prvního závodu poslat výcvikáři sestavy přiřazených holubů el.systémů,veterinární

potvrzení o vakcinaci ve trojím provedení.

Do 27.3.22 nahlásit seznamy mladých chovatelů,složení teamů,

4. Zprávu revizní komise přednesl předseda KRK př.Prediger M.st. Zápis o provedené 

kontrole je přiložen k zápisu z konference.Konečný stav k 1.1.21 je 235 340,19 Kč

                                                                            Konečný stav k 31.12.21 je 199 502,89 Kč, 

hotovost v pokladně 808,- Kč. K 31.12.21 nebyla provedena platba za holoubata od MS 

Lišov (1720.- Kč) a MS Č.Krumlov holoubata a sponzorský dar (5000,- Kč.)Tyto platby 

proběhly v lednu 2022.

5. Jelikož na výborové schůzi oznámil předseda M.Ouředník,že z důvodu pracovní 

vytíženosti nemůže vykonávat funkci předsedy,apeloval na jednotlivé MS, aby podaly 

návrhy na nového předsedu, který bude kooptován do funce do podzimnich řádných 

voleb.MS Netolice navrhli J.Novotného, MS J.H. navrhl J.Kroupu a MS Ledenice navrhl

P.Heumeho.p. J.Novotný odmítl ,p.P.Heumenebyl podpořen, 0 hlasů ,p.J.Kroupa 10 

hlasů (Č.B.3,LIŠ.4.,J.H.3.)Nebylo odlasováno nadpoloviční většinou.

Předseda nebyl zvolen. Do podzimních voleb zůstane předsedou stávající p. M. 

Ouředník. Po dohodě vzhledem k pracovním povinostem ho bude zastupovat(např. 

svazová konference) p. Novotný.

Dále byl volen člen výboru za p.B.Vackaz MS Lišov p.Gregor,který ho nahradí .Byl 

zvolen 26 delegáty.

6. Různé:    a/   návrh a odsouhlasení jednorázového příspěvku 2000.- 

Kč     ,př.M.Bartošovi a M.Jejínkovi za loňskou sezonu na telefon.Totéž na letošní 

sezonu.



b/   př. Horáček předal p.Ouředníkovi podklady pro vyplacení vyúčtování za dopravu a

žádal vysvětlení.

                  c/   př.Prediger st. navrhl a zároveň se schválila částka 5.000.- Kč,odměnu 

za dopravu v roce 2021.

                  d/  př. Dítko upozornil na nedokonalé napájení v přepravníku a jelikož se 

nikdo nepřihlásil,že by upravil napáječky,tak aby se dalo napájet z obou stran 

koše,tak se přihlásil přepravce p. Horáček a slíbil,že to zajistí.

Závěr:         Konference bere na vědomí:

                                          -  Zprávu KRK o hospodaření za r.2021 

                                          - Nahlášení holubů na jednotlivé závody

                                          - Platby MS závodní sezony 2022 uhradit do 30.4.2022

Konference schvaluje :

- Závodní plán na r.2022

- Startéra

- JURY

- Volbu př.Gregora do výboru OS Č.Budějovice

- Propozice a dodatky k sezoně 2022

Na závěr předseda poděkoval za účast a byl proveden test pro vedoucí zasazovacích 

středisek.

Zapsal : v zastoupení  J.Novotný

-                                                      18.3.2022


