
Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů 
Oblastní spolek Prácheň 

 
 
V Jickovicích: 18.10.2018  

- výbor 
 
Účast: Ing. Václav Pítra, Marek Hradil, Pavel Vítovec, Petr Sulán, Jaroslav Šustr,  

Ing. Miloslav Bursa  
Omluveni: Václav Korda, Milan Černý 
Neomluveni: Stanislav Brejcha 

 
Zápis č. 3/2018 

 
z výborové schůze OS Prácheň  

konané dne 12.10.2018 v Tálíně od 18.00 hod. 
 
 
Program schůze: 
 
1. Zahájení, kontrola účasti 
2. Kontrola usnesení z minulé schůze 
3. Doprava v roce 2019 
4. Různé 
5. Usnesení  
6. Závěr 
 
 
Ad 1.)   Zahájení, kontrolu účasti a seznámení s programem provedl předseda OS př. Ing.V. Pítra. 
              Přítomna je nadpoloviční většina členů výboru, program byl jednohlasně odsouhlasen.       
  
Ad 2.)  Tajemník přečetl usnesení z minulé schůze a konstatoval, že usnesení bylo splněno.         
           
Ad. 3.) Vzhledem k tomu, že již dosluhuje současný dopravní prostředek OS Prácheň, byla 
dopravním referentem p. Sulanem již na jarní výborové schůzi zdůrazněna nutnost řešit otázku 
dopravy v dalších letech ihned po ukončení sezony 2018. Důležitost řešení této otázky se potvrdila 
již během sezony 2018, jejíž průběh se neobešel bez několika poruch dopravního prostředku.       
V tomto bodě přednesl předseda tři varianty řešení (varianty byly uvedeny v pozvánce na KD), 
včetně jejich kladů a záporů. Následně se k tématu vyjádřili všichni členové výboru. Po krátké 
diskuzi proběhlo hlasování. Kromě zástupce Vodňan, který hlasoval pro variantu A), hlasovali 
zbývající členové výboru pro variantu C). Výbor předloží konferenci delegátů ke schválení variantu 
C). 

 
Ad 4.)   Marek Hradil informoval přítomné, že byl kontaktován obchodním zástupcem nového 
elektronického konstatovacího systému TOPigeon panem Petrem Čihákem, který by měl zájem 
krátce prezentovat tento systém a vizi on-line závodů na oblastní výstavě OS Prácheň. Prezentace 
by trvala zhruba 30 minut.  Výbor OS s prezentací souhlasí a pověřuje Marka Hradila vyjednáním 
podmínek prezentace s panem Petrem Čihákem. Hlasování 6/0/0. 



Dále se na podnět Marka Hradila projednávala možnost (oprávněnost) finanční náhrady chovatelům 
za neuskutečněný závod Bayreuth – 3, při jehož svozu došlo k poruše dopravního prostředku. Tento 
podnět vznikl již během sezony, kdy Marek Hradil informoval při e-mailové komunikaci předsedu  
OS, že MS Písek bude na nejbližší konferenci delegátů nejspíš tuto náhradu požadovat. Předseda 
OS Ing. Václav Pítra uvedl, že konání tohoto závodu bylo započato již samotným svozem, který 
s sebou nesl finanční náklady na dopravu a další nemalé náklady s sebou nesla oprava dopravního 
prostředku. V součtu tyto výdaje byly vyšší, než kdyby se závod uskutečnil. Marek Hradil uvedl, že 
vzhledem k tomu, že se závod Bayreuth - 3 uskutečnil v náhradním termínu (místo závodu 
Aschaffenburg - 4), byť neplánovaně, kdy se navíc jelo až do Weibersbrunnu a dále se dopravní 
prostředek stahoval s holuby do Bayreuthu, že otázka finanční náhrady již není aktuální a nebude ji 
za MS Písek požadovat. Shrnul, že závod Bayreuth – 3 se uskutečnil a související náklady jsou 
zřejmé. Finanční náhrada nebude poskytnuta. Hlasování 6/0/0. 
 
   
Ad 5.)  Usnesení:  
 
Výborová schůze: 
Souhlasí: 

1.) S předložením varianty C/ řešení dopravy konferenci delegátů 
2.) S neposkytnutím finanční náhrady chovatelům za neuskutečněný závod Bayreuth - 3 
3.) Souhlasí s krátkou prezentací EKS TOPigeon na oblastní výstavě OS Prácheň  

 
 
Pověřuje: 

1) Marka Hradila vyjednáním podmínek prezentace EKS TOPigeon s obchodním 
zástupcem panem Petrem Čihákem. 
 

 
Ad 6.)   Závěrem předseda př. Ing. Václav Pítra poděkoval všem přítomným za aktivní účast. 
                                                                                                                           
 
 
                                                                                                                         Zapsal:                                                             

Marek Hradil 
                                                                                                                       tajemník OS 


