
                                                   Zápis 

 

 z konference  delegátů OS CHPH Č. Budějovice dne 4.1.2014 v Jivně. 

Přítomno  všech  36 delegátů z jednotlivých ZO CHPH. Voleno dle klíče 1: 5. 

Program :      1.   Zpráva  předsedy 

 2.   Zpráva  pokladníka 

 3.   Návrh  výcvikáře, závodní sezóny na rok 2014 

 4.   Cena  boxu 

 5.   Kooperace 

 6.   Diskuse 

1.     Konferenci zahájil předseda OS Č.B. J.Kroupa, který v krátkosti zhodnotil průběh uplynulého 

období,závodní sezónu , která byla opět velice úspěšná .To dokazuje 22 holubů na zemské výstavě a 

další úspěchy, které nás čekají na CV v Brně.Je vidět ,že  se již třetím rokem daří našim chovatelům i 

v celostátních soutěžích a účastnit se i olympiády.I přes tyto výsledky se objevily připomínky k nové 

závodní sezóně,které se postupně dostávaly k projednání do výboru a hlavnímy iniciátory , na návrh 

nové  záv.sezóny byly ZO Žár a Č.Krumlov.Při objasnění počtu delegátů, vysvětlil předseda, že skladba 

byla vypočtena z členů ZO, které byli přijati k 31.12.2013 a tedy v novém roce 2014 jsou 

právoplatnými členy OS Č.Budějovice.Dále předseda reagoval na dotaz p.Humplíka kolik má OS členů 

do 18-ti let .Přítel Prediger M.st.protestoval na navýšení členů v ZO J.Hradec a Lišov.  

2.   Pokladník ve své zprávě seznámil se stavem pokladny, kdy ke dni 4.1.2014 je na účtě  84.925,-Kč, 

příjmy v r.2013 byly  482.434 Kč,-, výdaje 462.914 Kč,-,hotovost  činí 861.-Kč.Dále vysvětlil ,že řidiči 

mají přeplatek ve výši 43.943.-Kč,což je rest z minulého výboru. 

3.    Výcvikář J.Gregor doplnil předsedu  v  hodnocení uplynulé záv.sezóny.Vyzdvihl výsledky a 

umístění našich holubů na zemské výstavě. Dále předložil návrh závodní sezóny,  vypracoval  variantu 

A,jde o totožný plán,který byl v loňském roce.Jelikož ZO Žár a Č.Krumlov požádal o změnu směru 

severněji,výbor  vypracoval a předložil  variantu B.To se však pro tyto organizace zdálo nedostačující 

a p.Prediger M.st. předložil další variantu C.,která se úplně liší od minulých úspěšných 

sezón.Předseda  rovnou  otevřel diskusi k daným variantám,do které se přihlásili: Prediger st., 

Dítko,Faktor,a další. Bylo rovnou přistoupeno k volbě variant.Pro variantu A byly organizace Lišov 

4,J.H. 4,Netolice 4,Týn2,Č.B.2,Č.V.2,celkem 18 hlasů.Pro variantu B nikdo.A pro variantu C byly čtyři 

organizace- Č.K. 6,Žár 7,Ledenice 2,Zliv 3,celkem 18 hlasů.Rozhodl tedy předseda a přiklonil se 

k variantě  A. Dále byly odsouhlaseny body ,mistrovství a kategorie :  40,60,100,zůstávají, jen Koblenz 

bude za 80 b.Mistrovství -20/5.JURY komise ve složení : Gregor,Kroupa,Prediger ml.Dále bylo 

odsouhlaseno, že v měsíci květnu se holubi nebudou pouštět dříve než v 8.00 hod. 



                                                                                                                                                                                               

4.    Cena boxu se bude odvíjet od prodaných boxů.Pokud se prodá 55 boxů bude minimální cena 

4.500.-Kč za box.Pak se bude úměrně zvyšovat. 

5.    Také byla odsouhlasena kooperace na dlouhých tratích s OS Prácheň,Tábor a 

Horáckem.Chovatelům,kteří se budou chtít zůčastnit zemského závodu z Aschfenburgu  , jim 

umožněno, ale nebude započten do záv.plánu OS.                                                                                          

Nahlášené boxy jednotlivých ZO:  Zliv -4,J.H.-7,Č.B.-3,Lišov-6,Týn-2,5,Ledenice-4,Žár-16,Č.V.-

2,Netolice-6,Č.K. se zatím nevyjádřil.Celkem 50,5 boxů. 

Dlouhé závody jsou hrazeny zvlášť. Dále se rozvinula diskuse k závodům holoubat a nakonec se 

odsouhlasilo  ,že jednotlivé organizace budou mít stejné počty boxů, jako u starých holubů.Jen když 

bude místo ,tak se rozdělí zájemcům. 

6.   Hodnocení vystavených holubů a výběr kolekce na CV do Brna provedl ing.V.Kasal. 

Závěrem jednatel  seznámil  konferenci s usnesením:                                                                                  -                 

 Konference  bere na vědomí : zprávu předsedy,pokladníka , výcvikáře a příspěvky vyplynulé z                    

diskuse 

 Konference  schvaluje:    -  Návrh záv.sezóny var.A 

                                              -  Body,mistrovství a kategorie 

  -  Komisi JURY 

 -   Kooperaci na dlouhých tratích 

 -   Cenu boxu po dopočítání 

 -   Počty holoubat dle boxů starých holubů 

 -   Cenu výsledků 210.- Kč 

 

 

Odsouhlasil předseda OS CHPH Č.Budějovice                                                    Zapsal  jednatel 

 J.Kroupa J.Novoný 


