
                               ZÁPIS  č.3  Z VÝROČNÍ   ČLENSKÉ   SCHUZE  OS TÁBOR 
                               Konané 15.2. 2014 v restauraci Petacar – Tábor. 
 
Přítomni: dle prezenční listiny- 52  delegátů 
 
Program VČS:  1.    Zahájení 
                          2.    Volba návrhové komise 
                          3.    Zpráva předsedy OS Tábor 
                          4.    Zpráva pokladníka OS Tábor 
                          5.    Zpráva výcvikáře OS Tábor a vyhodnocení závodní sezony 2O13 
                          6.    Pauza na oběd 
                          7.    Zpráva místopředsedy OS Tábor 
                          8.    Zpráva  KRK OS Tábor 
                          9.    Návrh závodní sezony 2O14- severozápad 
                        10.    Diskuse 
                        11.    Návrh na usnesení 
                        12.    Závěr 
 
1.Výroční členskou schůzi OS Tábor zahájil v 10.00 hodin tajemník OS Tábor p.Čihák J. Seznámil 
přítomné delegáty  s programem,který byl bez připomínek schválen. 
 
2.Tajemník p.Čihák J. představil návrhovou komisi- členové p.Pražma František, Pexa Václav a Volf 
Miloslav.Tito byli bezprostředně delegáty jednohlasně zvoleni a ujali se své funkce. 
 
3.Zpráva předsedy OS Tábor p.Čurdy Josefa – úvodem p.předseda uvedl, že jeho zpráva bude 
hodnocením činnosti pouze za období od podzimu 2013 do 15.2. t.r. přestože ve funkci předsedy OS 
je od 10.1 2013.Zdůraznil,že ZO Pelhřimov avizovala pozitivní změny v tom,že změna směru ze  
severozápadu přijala valná část členstva OS Tábor.Zdůraznil radost nad tím,že se vracíme společně na 
směr,který ve svém důsledku dostával při hodnocení na CV naše OS do středu  tabulky v součtu všech 
OS v rámci ČMS CHPH ČR. Co se týče nedávné minulosti našeho OS k tomu se vyjadřovat nebudu. 
Důvod je prostý- chci,aby vám všem se dařilo,všem našim členům přeji hodně zdraví a úspěch a 
radost z našich holoubků.Nezapomínejte a mějte na paměti,že OS Tábor je jenom jedno OS a osobně 
se zasadím spolu s vámi,aby fungovalo dál. Prosím,podle toho i jednejte,přestože máme někdy 
rozdílné názory,ale hlavně jeden druhého respektujme a chovejme se k sobě korektně a slušně. 
 
4.Zpráva pokladníka OS Tábor p.Sedlák Stanislav- seznámil všechny delegáty se všemi výdaji a přijmy 
k 31.12. 2013. Zůstatek roku 2012- 52.009,78Kč,přijmy roku 2013 381.500Kč,výdaje roku 2013 
366.818Kč-rozdíl příjmů a výdajů +14.682Kč. Zůstatek roku 66.691,78Kč. 
 
5.Zpráva výcvikaře OS Tábor- p.Řezáč B.- sezona 2013 proběhla celkem dobře včetně výstavy 
OS,která proběhla v Dražicích. Poté p.Řezáč rozdal  2 varianty přehledu závodní sezony 2014 s tím 
aby si delegáti měli možnost prostudovat i přes obědovou pauzu možnosti závodit v sobotu či 
variantu závodit v neděli, tak jak byly signály z oblasti o dnu závodů. Dále předal a vyhodnotil věcnými 
cenami sezonu 2013. Byl předložen návrh p. výcvikářem o složení JURY pro rok 2014, předseda JURY 
p.Řezáč,členové p.Kalina Karel a p. Čihák Josef.JURY byla odsouhlasena. Požádal dále vedoucí všech 
zasazovacích středisek OS,aby si rezervovali termín 11.4.2014 pátek od 18.00 hod. na školení před 
sezonou 2014- sraz v restauraci Petacar. Bylo doporučeno,aby na tento termín všichni zástupci ZO 
přinesli za každou ZO finanč. Prostředky pro sezonu 2014.Do terminu 15.3 nahlásí každá ZO p. 
výcvikáři počty holubů na  dlouhé tratě. 
 
                               
 



6.Pauza- oběd -11.50-12.45 hod. 
 
7.Zpráva místopředsedy OS Tábor-p.Rytíř Jaroslav informoval delegáty,že výdaje na sezonu 2014 ze 
severozápadu budou celkově činit 266.020Kč. Cena boxu byla vypočtena na 5.100Kč,bylo prodáno 50 
boxů, o zbývající boxy nebyl opětovně zájem ze strany členů OS Tábor.ZO Č.Krumlov požádala o 
zbývající boxy s tím,že dopravu svých holubů dopraví do zasazovacího střediska Soběslav na vlastní 
náklady.Dále p.místopředseda seznámil delegáty se svozovou trasou s tím,že začátek nakládání bude 
v Milevsku a končit s nakládkou se bude v Humpolci.Zpráva je přiložena k tomuto zápisu. 
 
8.Zpráva KRK OS Tábor-předsedou komise p.Křepelkou Milošem- seznámil delegáty s revizí pokladny 
a vedení účtu.Po poměrně detailní kontrole p. Křepelka konstatoval,že dokladová část vedení účtu je 
velmi pečlivě vedena včetně výpisů  účtu zasílaných bankou,což podle p. předsedy svědčí o 
důkladnosti p. pokladníka Sedláka. 
 
9.Návrh závodní sezony 2014-severozápad-p.výcvikář Řezáč-opětovně rozebral detailně varianty 
s možností nasazovat v pátek a závod v sobotu.Poté vysvětlil variantu nasazovat v sobotu a závod 
v neděli. Připoměl pokud bude nasazování PH na D.T. ve čtvrtek musí chovatele počítat,že v pátek 
bude nasazování na KT,tak aby v sobotu byl společný dolet z těchto dvou závodů.Dále předložil 
variantu závodů holoubat s počátkem 2.8. 2014-nácvik Dobříš a ukončením posledního závodu 
Grimma 3. s datumem 30.8. 2014. 
 
10.Diskuse-tajemník p.Čihák J. připoměl delegátům,že do 15.3.2014 všechny ZO přímo tajemníkovi 
nahlásí písemně počty rodových kroužků a gumiček na rok 2015.Dále uvedl náležitosti týkající se 
výpočtů závodů a výsledků,které bude provádět p.Hradil Marek s tím,že informovanost pro členy OS 
bude více komplexnější.Výbor požádál a zaúkoloval p. Hradila,aby byla provedena kontrola souřadnic 
pomocí mapového serveru www.mapy.cz. u všech závodících členů OS Tábor.Cena sms stanovena 
30Kč.Dále info pro delegáty o přípravě,drobných úpravách a opravách přepravního vozíku p. 
Kálavským-přepravcem. 
p.ing.Pecha-doporučuje závod holoubat o týden později na termín  8.8 svoz-9.8.  sobota závod 
s ukončením závodů holoubat závodem 6.9.2014.K tomuto příspěvku nebylo podstatných 
připomínek.Poté se rozvinula na dotaz p.výcvikáře p.Řezače o závodech v sobotu či neděli široká 
diskuze.(p.Buchcar,p.ing.Pecha,p.Rytíř,p.Šablatura,p.Šindelář Josef,p.Pergner Jiří,p.Řezáč B.,p.Čihák)Z 
pohledu výboru došlo k tomu,že  polovina přítomných si přeje závodit soboty a ostatní 
nedělě.Závěrem diskuse vystoupil  korektně emotivním příspěvkem p. Pexa,který vlastně otázkou co 
chtějí  dělat ti chovatelé nasazující na závod v pátek,když vlastně 35-40% ostatních chovatelů 
z důvodů zaměstnání to časově i fyzicky nezvládnou.Požádal  chovatele o přehodnocení stavu. 
V tomto duchu taktéž reagoval p.Novák Josef a p.Fuka M.ml,že prostě nebudou moci 
závodit.Předsedajícím,jelikož nebylo dalších dotazů byla ukončena diskuse a přistoupilo se ke 
konečnému hlasování. Poměrem  36 hlasů pro závody v neděli,5 proti a 11 hlasů se zdrželo byla 
definitivně odsouhlasena varianta „B“. 
11, Návrh na usnesení-předseda návrhové komise p.Pražma F. přečetl usnesení z VČS,které bylo 
odhlasováno.Závodní plán a usnesení je přílohou zápisu. 
12, Závěr- schůze byla ukončena v 14.45 hod. Tajemník p.Čihák  poděkoval za vstřícnost a vzájemné 
respektování se,popřál především všem hodně zdraví  a úspěšnou závodní sezonu v roce 2014. 
 
Zapsal: Čihák Josef-tajemník OS             Pelhřimov 23.2 2014              Čurda Josef- předseda OS 
 
 
 
 
 
                               


