
Zápis z VČS OS Tábor konané dne 7. b řezna 2015  

v restauraci z Petacar- Tábor 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 39 delegátů. 
 

Program VČS: 
1. Zahájení 
2. Volba návrhové komise 
3. Zpráva předsedy OS 
4. Zpráva pokladníka OS 
5. Pauza na oběd 
6. Zpráva výcvikáře OS 
7. Zpráva místopředsedy OS 
8. Zpráva KRK OS 
9. Diskuse 
10. Návrh na Usnesení 
11. Závěr 
 
1. Výroční členská schůze byla zahájena v 10.00 hod. tajemníkem OS p. Čihákem,který 
přítomné přivítal na VČS. Seznámil přítomné členy s programem schůze, který byl bez 
připomínek všemi delegáty schválen. 

 
2. Byla představena návrhová komise-predseda p.Volf Miloslav, členové p.Řezáč Petr, 
p.Fikar Jiří. Návrhová komise byla jednohlasně zvolena a ujala se své funkce. 
 

3. Zpráva předsedy OS Tábor p.Čurdy Josefa- zmínil se krátce o loňské závodní sezoně 
2014.Hlavni důraz dal na informace Svazu,se kterými členy seznámil./kopie zprávy 
přiložena/ 
 

4. Zpráva pokladníka OS p. Sedláka Stanislava byla věcná a velmi zajímala přítomné z 
hlediska hospodaření. Pozitivní zprávou v závěru byla informace,že účet OS Tábor 
disponuje stavem účtu v částce 79.089,05 Kč. Přítomní tuto zprávu přijali velmi 
pozitivně/přehled hospodaření přiložen/ 
 

5. Zprávu výcvikáře přednesl p. Řezáč Bohuslav- očekával ,že sezóna 2014 proběhne 
bez větších problémů, ale hned v začátcích nastaly problémy v přepravě, kterou 
zajišťoval p. Kalavsky./pozdní příjezdy do vypouštěcích míst, napájení PH,komunikace-
priklad vypuštěni Dessau/.Proto jsem navrhl ukončení spolupráce a zajištěni nové 
posádky. Bezprostředně navázali dopravu pánové Hanzlík starší a mladší z Č. Krumlova. 
Doprava okamžité dostala novou pozitivní dimenzi-prostě bez problémů. Bohužel, co 
nám nepřálo bylo květnové počasí. Konkrétně v rámci JURY OS Tábor jsem minimálně 
každý týden konzultoval ohledně startů ještě s dalšími předními chovateli OS. Závody 
holoubat vcelku v pořádku, přesto že byly signály o ztrátách PH v rámci OS ze SZ,po 



konzultacích s ostatními OS v rámci České republiky, dostával jsem obdobné informace 
co se tyče ztrát PH. Výstavu ve Vodňanech hodnotím jako velmi dobrou i co se tyče 
výsledků pro OS Tábor. Naši oblastní výstavu v Dražicích, kterou zajišťovala ZO Tábor, 
byla velmi dobře zorganizovaná, chtěl bych zde poděkovat za sounáležitost i kolegům ze 
ZS Řepeč. Velmi mne potěšilo, že po delší době i přes výše uvedené situace jsme na 
Celostátní výstavě PH skončili na 24. místě, což oproti minulým létům je o par míst vise. 
O toto se zvláště zasloužili naši členové - pánové Pexa V. a Novák J.  
Co se tyče připravované závodní sezóny 2015 je dohodnuta kooperace s OS C. 
Budějovice, dlouhé závody bude zajišťovat OS Prácheň, kde díky p. Pitrovi, je 
předpoklad kvalitní přepravy. Přítomným členům byl předán Závodní plán OS Tábor-
2015. Na závěr proběhlo předání a vyhlášeni vítězných chovatelů a PH za rok 2014. 
 

6. Pauza na oběd 
 

7. Zpráva místopředsedy OS Tábor p. Rytire-velmi detailně a přehledně definováno, jak 
bude vypadat nákladově sezóna 2015. Výslednicí byla ohlášena cena boxu ve výši 
5.093._Kč- tzn.,že cena boxu zůstane jako v loňském roce-t.j. 5.100.-Kc/přehled 
nákladovosti přiložen/ 
 

8. Zpráva KRK OS Tábor-za onemocnělého předsedu KRK p. Křepelku provedl kontrolu 
financí a přednesení zprávy předseda OS p. Čurda /zápis přiložen/ Pan Pražma F. jako 
člen KRK požádal výbor o zproštěni funkce v komisi-důvod uvedl,že je "odříznutý" v 
současné době od dění v OS. Výbor jeho žádosti vyhověl. 
 

9. Diskuse- p.Pecha O. předložil návrh, aby se výpočty v rámci OS Tábor držely dle 
programu p. Skovrana. Na návrh p. Pechy reagoval p. Pexa V. s tím, že má informace, 
že u Skovranu dochází k různým situacím, proto Svaz navrhl program p. Truhláře, kdy 
program bude poté majetkem svazu. Pan Pecha požádal p. tajemníka Čiháka, aby 
vznesl dotaz na Svaz a zajistil konkrétní informace. 
-p.vycvikar požádal delegáty, aby do JURY na místo p. Kaliny byl kooptován p. Benda ze 
Soběslavi. Návrh byl jednomyslně přijat. Pan Řezáč poděkoval p. Pexovi za pomoc při 
komunikaci ze závodů v zahraničí. 
-dotaz p. Fikara z Čejova - svozová trasa bude časově upřesněna. Jedno je jisté, že 
svoz bude začínat v. Č. Krumlově – Soběslav – Tábor – Černovice – Čejov - poté nájezd 
na dálnici v Humpolci. 
-p. Perger - dotaz proč za volný box v závodní sezoně 400._Kč když jsou v pokladně 
peníze? odpověď p. místopředsedy Rytíře-toto navrhl minulý výbor, jehož byl p. Perger 
členem, ale podle p. Rytíře je daleko důležité mít v pokladně rezervu, neboť nikdo z nás 
nemá jistotu v této době, jak bude finan. budoucnost vypadat a proto je rezerva velmi 
potřebná pro úspěšné fungování OS Tábor. 
-dotaz p. Šindeláře Josefa zdali výcvikář p. Řezáč muže vysvětlit rychlosti PH ze 
západního a severozápadního směru?- vysvětlil p. Řezáč. 
-p. Pecha - velmi ho mrzí, že ZS Řepeč, se distancovala od OS Tábor. Jako příklad 



uvedl pana Šindelare Jana,který dlouhodobě kritizuje činnost OS Tábor, ale 
angažovanosti či činnosti v OS Tábor se absolutně nezúčastňuje. 
-p. Staněk - dotaz, kde bude výstava OS 2015?- odpověď p. výcvikáře, že zatím nebylo 
ještě rozhodnuto. 
 

11. Jelikož nebylo dalších připomínek bylo přistoupeno k Návrhu na usnesení z VČS, 
kterou přednesl předseda Návrhové komise p Volf Miloslav. Po přečtení Usnesení 
požádal p. Volf o hlasování. Přítomní delegáti jednohlasně Usnesení odhlasovali. 
Závodní plán 2015 a písemné Usnesení je přílohou zápisu. 
 

12. Závěr- VČS byla ve 16.05 hod.oficielně ukončena. Pan předseda OS Tábor všem 
poděkoval za konstruktivní jednání, doporučil všem přítomným, aby nejpozději do 15.4. 
2015 ZO vyřešily finanční záležitosti-platby na sezonu 2015 a taktéž bude ještě jedna 
schůze výboru OS se zástupci všech ZO ohledně dodatečných záležitosti před závodní 
sezónou. S přáním pevného zdraví a úspěchů v roce 2015 ukončil schůzi. 
 
Zapsal: tajemník OS Tábor Josef Čihák 

 


