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Zápis:

Schůze výboru OS

České Budějovice

Přítomni: J.Novotný,M.Čížek,M.Horáček,J.Gregor,J.Kroupa,M.Bartoš,M.Roháč,M.Prediger 
ml.,M.Jelínek

1/ Schůzi výboru OS Č.Budějovice zahájil předseda OS J.Novotný a přivítal všechny 
přítomné.Po kontrole usnesení z předchozí schůze konstatoval,že došlo k revizi pokladny a k 
předání patřičných dokumentů,vše proběhlo v pořádku a revizní komisí bude vytvořen zápis o
celém průběhu předání pokladny. S bývalým předsedou OS p.Ouředníkem je předběžně 
domluvena schůzka na předání a přepisu účtu OS.

2/ Dalším bodem schůze výboru byla úprava návrhu závodního plánu OS Č.Budějovice na 
rok 2023.Po rozsáhlé diskusi se výbor rozhodl o menší úpravy : nácviky starých holubů 
pásmo východ : 2 x Znojmo ,pásmo západ : Dešná a Šatov, termíny budou upřesněny,dále 
došlo ke změně dvou prvních závodů a to na Břeclav 1 a Břeclav 2,v návrhu byl závod 
Malacky 1 a 2.,předběžně domluvené série jsou : KT 20/5,ST 20/5,DT Debrecín/Nadlac 
20/5,Oravita 10/5, kooperaci na ST výbor podpořil směr Sazdice. Navrhovaný směr na ST z 
Maďarska a přidáním jedné trati nad 700 km, které navrhoval J.Kroupa rozesláním 
emailu,výbor OS nepodpořil. Předseda OS J.Novotný prověří,zdali závod Nadlac je 
ofic.startovací místo.Tréninky holoubat : pásmo západ : Slavonice a Šatov , pásmo výchov : 2
x Znojmo.Výbor OS doporučuje uskutečňovat nácviky obou pásem ve stejný den.

3/ Termínový kalendář:

Každý MS (místní spolek) nahlásí předsedovi OS p.Novotnému nejpozději do konce února:

do konce února:

 počty boxů na KT a ST na r.2023
 počty holubů na DT na r.2023 
 MS ČB nahlásí tajemníkovi OS objednávku kroužků a gumiček na rok 2024



na konferenci 7.3.2023 Litvínovice 

 Jarní konference OS je naplánována na 7.3.2023 od 18:00 h – Litvínovice
 Každý MS předá na konferenci OS výcvikáři p.Gregorovi : seznam teamů,protokol o 

kontrole konstatovacích hodin,seznam:místo,čas,adresu nasazovacího střediska,jméno 
a tel,vedoucí nas.střediska.

 Na jarní konferenci proběhne školení vedoucích nasazovacích středisek.
 Každý MS předá seznam zájemců o zasílání sms zpráv 

4/ Pro plánovaný rozpočet OS Č.B na rok 2023 výbor OS navrhuje,zahrnout do ceny holuba 
položky,které se týkají zajištění závodní sezóny 2023,jako jsou například : výpočet 
výsledků,ocenění,výstavy ,cestovné.…...

5/ Do funkce startéra na rok 2023 výbor navrhuje p.J.Gregora ,do JURY na rok 2023 výbor 
navrhuje p. J.Gregora, M.Bartoše a M.Predigera ml.

6/ Předseda OS J.Novotný všem přítomným poděkoval za věcné příspěvky této schůze a cca v
21:00 schůzi ukončil.

ověřil :předseda OS J.Novotný zapsal tajemník OS : J.Kroupa


