
Zápis z Oblastní konference chovatelů OS Tábor  

konané dne 1.11.2014 v Dražicích 

 
 
PROGRAM KONFERENCE: 
 
1. Hlavním bodem konference-odsouhlaseni směru závodní sezóny 2015. 
a/ severozápadní směr - linie Teplice – Grimma - Magdeburg 
b/ západní směr - linie Tachov – Schweifurt - Bad Vilbel 
2. Ostatní - diskuze, termíny nahlášení jmenných seznamů členů jednotl. organizací, IZ, počty 
boxů na sezónu 2015, Zemská výstava Vodňany, CV Lysá/n.Lab. 
3. Prezenční listina přítomných chovatelů 
 
 
1. Konferenci zahájil předseda OS Tábor p. Josef Čurda. Přivítal přítomné chovatele a 
poděkoval členům ZO Tábor za velmi zdařilé provedení Oblastní výstavy OS. Výbor OS Tábor 
potvrzuje, že skutečně chovatelé ZO Tábor jsou v tomto směru velmi zkušení a zodpovědní-
konstatoval p. předseda. Ve svém příspěvku pogratuloval mistru OS Tábor za rok 2014 p. 
Josefu Šindelářovi a popřál mu mnoho dalších úspěchů a zdraví. Dále konstatoval, že změnou 
trasy závodů ze severozápadu došlo k poměrně vyrovnanému poli závodících chovatelů z 
jednotlivých ZO a ZS. Na závěr svého příspěvku všem chovatelům poděkoval za účast na 
výstavě i konferenci a s přáním stálého zdraví ukončil svůj příspěvek a požádal tajemníka OS 
p. Čiháka, aby vedl konferenci. 
 

2. Tajemník OS před dalšími body požádal přítomné aby minutou ticha uctili památku našich 
přátel-p. MVDr Fleischhanze a p. Musela Z.,kteří tento rok zemřeli. Před hlavním bodem 
konference o hlasování směru požádali, zda mohou vystoupit před členy-p. Novák Josef,p. 
Perger Jiří, p. Fuka Jaroslav,p. Macha Radek a p. Šindelář Josef. Všeobecně u těchto 
chovatelů zazněly připomínky proč závody ze SZ, poukazovali na ztráty holubů z tohoto 
směru, časový rozvrh svozu, počty holubů nasazovaných na jednotlivé závody oproti sezoně 
2013. Na tyto podněty se přihlásil výcvikář OS p. Řezáč. Potvrdil, že skutečně na začátku 
závodů nás provázela velká nepřízeň počasí a to nejen u našeho OS, dále nekvalitní přeprava 
našich PH, kdy výbor OS musel přistoupit k razantnímu řešení - t.j. výměna přepravce. 
Problémy poté odezněly. Dále poměrně jasnou statistikou ve vazbě na další OS v rámci ČR 
jsme si polepšili a pokud se týká množství nasazených holubů v poměru opět k ostatním OS 
to v žádném případě nebyl problém. Pouze jako perličku dodal, kdyby řada chovatelů, kteří 
řádně nasazovali v minulých letech, prostě přestali nasazovat z důvodů zřejmě změnou 
směru problém s množstvím nasazovaných by neexistoval. Poté využil konkrétní statistiku z 
ročenky 2014, která byla na konferenci všem chovatelům předána. Jako jedno z důležitých 
hledisek bylo p. Řezáčem konstatováno, že prakticky naše ZO a ZS si polepšily a dostavila se 
vyrovnanost soutěžících. Jelikož stále vice přítomných chovatelů žádalo, aby se přistoupilo k 
hlavnímu bodu-hlasování o směru. Tajemník OS požádal p. Řezáče, aby rozdal hlasovací lístky 
chovatelům, kteří budou hlasovat/viz písemný záznam o jménech a hlasování 
směru/.Zahájením hlasováním a dvojitou kontrolou bylo zaznamenáno: 
Linie severozápad – Teplice – Grimma – Magdeburg ----------------- pro. 14 hlasů 
Linie západ – Tachov – Schweifurt - Bad Vilbel ------------------------- pro. 10 hlasů 



Předseda KRK OS Tábor p. Křepelka Miloš potvrdil, že nadále na příští rok 2015 zůstává 
závodní sezóna v linii severozápad – Teplice – Grimma - Magdeburg. Poté požádal tajemník 
OS přítomné chovatele, aby prostřednictvím svých tajemníků ZO a ZS zaslali n e j p o z d e j i 
do 15. prosince 2014 tajemníkovi OS p. Čihákovi: 
- jmenný seznam platících chovatelů/členský příspěvek do Svazu/ organizací OS Tábor 
-  jmenný seznam chovatelů pro odběr IZ Svazu 
-  požadovaný počet boxů organizacemi na rok 2015 
Na závěr bylo poděkování p. Pechovi O. za nevšední ochotu uskladnit přepravní prostředek v 
jeho prostorách. Výbor OS vyjadřuje velké poděkování a přeje hodně zdraví. Výbor OS 
dojedná na Zemské výstavě 15.12 další kroky kooperace D.T. Výbor OS dojedná a zajistí 
přepravu kolekci vítězných PH na CV Lysá/n.Lab. 
 
Konference OS Tábor zahájena v 14.30 hod. - ukončena v 16.10 hod. 
 
Zapsal: tajemník O S Tábor -Josef Čihák 


