
 
 
 
 
 
 

                                        Zápis ze schůze výboru OS CHPH Č.Budějovice 

                                                 ze dne: 29.11.2013 

 

Přítomni:  J.Kroupa,  J.Novotný,  J.Gregor,  M.Bartoš, M.Roháč. 

 

 Program:    1.   Příprava oblastní výstavy a konference 

                                                      2.   Závodní plán 

                                                      3.   Kooperace na DT 

 4.    Různé, org.záležitosti 

1,  Výstava OS Č.B. se uskuteční 4.1.2014 v restauraci v Jivně u Lišova. Pořádající  ZO 

J.Hradec.Přejímka holubů proběhne od 7.00-9.00 hod.Od 9 hod. do 10.00 hod. proběhne bodování a 

posouzení holubů. Na posuzování bude osloven ing.V.Kasal. V 11.00 hod. začátek konference a po ní 

od 13.00 hod.proběhne vyhodnocení závodní sezony a vystavených standardních holubů.Na 14 

hodinu bude připravena tombola. Ukončení výstavy a vydání holubů je předpokládáno na 15.00 hod. 

Vstupné  50.-Kč, klecné za holuba je 10.-Kč,poplatek za člena je 20.- Kč,povinnost zaplatit každá ZO i 

v případě neúčasti.Každá organizace má za povinnost vystavit 10 ks holubů, v případě nesplnění 

nahlásit do 20.12.2013 počet vystavených, aby bylo možné nahradit jinou ZO.Hlásit jednateli OS. 

Kolekce na CV Brno bude  8 ks sport + 2 ks H a He za život a 2 ks standard.Dále  zdarma na oblastní 

výstavě vystaví mistr OS Č.B. 5 ks.K dispozici bude 117 ks klecí,tak je třeba aby byly využity. 

Opět proběhne ocenění nejlepších standardních holubů,(3 H a 3He)poháry. 

2, Výcvikářem byl zpracován návrh závodní sezony na rok 2014.Jelikož ZO Žár a ZO Č.Krumlov písemě 

požádali OS  o posunutí  krátkých a  středních tratí severněji,byli vypracovány 2 varianty,jedna stejná 

s letošní závodní sezonou,jen dlouhé tratě se mění ale, o tom později,druhá se mění o vypuštění 

z Gothy a Kasselu.Vše detailně v příloze ,včetně návrhu mistrovství a bodů.Po prostudování variant 

žádáme každou ZO o nahlášení počtu boxů, také do 20.12.2013 jednateli OS Č.B.Aby výbor mohl 

zaujmout stanovisko, co se týče financí a připravit na konferenci rozpočet na danou záv.sezónu. 

3,Kooperace  na DT byla pro letošní rok dohodnuta s OS Prácheň,OS Horácko,OS Tábor,OS 

Jihlava,jedná se o AACHENY a SAINT NICLAS a OOSTENDE.Závod KOBLENZ bychom jeli se všemi, 

mimo OS Prácheň.Dopravci jsou ještě v jednání. 

4, RŮZNÉ:   Cena za výtisk výsledků A4 je 210.-Kč. 



 
 
 
 
 
 
                     Závod OOSTENDE je NZ, dále je jako národní závod pořádán  ASCHAFENBURG, naše OS se 

rozhodla ho nezařazovat ho do mistrovství OS. Bude však umožněno na dvou nasazovacích místech si 

nasadit. 

Výbor projednal přijetí staronového chovatele do ZO J.Hradec p.A.Karase. 

Pokladník p.Roháč předal výcvikáři fin. částku ve výši 15.000.-Kč na ocenění a 12.915.-Kč na výrobu 

výsledků. 

 

 

Kontroloval : předseda J.Kroupa Zapsal: jednatel   J.Novotný 


