
Zápis z jarní konference konané dne 22.3.2019 v Litvínovicích. 

 
Přítomni: 28 delegátů, nepřítomni: 2 delegáti /České Velenice/ 

Program:  

1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení z minulé konference 
3. Zpráva předsedy OS o činnosti od minulé konference 
4. Zpráva pokladníka o výsledku hospodaření v roce 2018 
5. Zpráva předsedy revizní komise 
6. Příprava závodní sezony 2019 
7.  Kooperace na závodech v roce 2019  
8.  Organizační záležitosti 
9. Diskuse 
10. Usnesení 
11.  Závěr     

 
1. Konferenci zahájil předseda p. Kroupa, byl schválen program konference 

 
2. Byla provedena kontrola usnesení z minulé konference 

 
3. Sjezd Střítež – rozdělení finančního příspěvku 900 tis. české sdružení SCHPH 
                                                                                      900 tis. moravské sdružení SCHPH 
  Výstava Lysá nad Labem 

- Účast 3500 lidí, zisk do české pokladny z této výstavy činil 47.000,- Kč 
Výcvikáři zašlou do konce března kooperace, výcvikový plán, týmy, mladé chovatele. 
České mistrovství je beze změn 
Pan Filipy nabízí zpracování online výsledků na jednotlivé závody v oblastech 
ZZ Knoke – startéři pan Filipy, Šilar a Kroupa 
Kartičky ke kroužkům se při transportu ztratily, budou vytištěny v České republice 
Zemská výstava bude v letošním roce v Oseku u Rokycan 
 
4.K 1.1.2019 bylo na účtě 123.157,- Kč 

 
5. Revizní komise provedla kontrolu pokladny, p.Ouředník konstatoval, že není přehled, kolik 
se zaplatilo za dlouhé tratě. Je třeba zřídit funkci pokladníka, aby byl přehled o platbách 
z jednotlivých organizací. Měl by též vést přehlednou tabulku. Momentálně toto provádí pan 
Kroupa. 
 
6. Závodní plán 
- byly navrženy dna závodní plány 
Plán č. 1 – předkladatel p. Kroupa  
Plán č. 2 – plán roku 2018, pouze Bamberg bude nahrazen Bayreuthem 
Hlasování: plán č.1 – 1 organizace 



                    plán č.2 -  7 organizací   
                    Byl schválen plán č. 2 
Bylo navrženo vytvořit dva závodní plány pro závody holoubat, a to mimo západu i směr 
východ – pro 11, proti 14, zdrželi se 3 
Plán směr východ se zpracovávat nebude 
 
7.Tábor má zájem kooperovat na KT a ST – tato kooperace nebyla odhlasována 
ZZ Badvilbel – všichni delegáti hlasovali pro letět tento závod 
 
8. Do 15.4.2019 dát podklady na vytvoření ceny na jednoho holuba na dlouhé tratě 
Do konce března nahlásit počty holubů na dlouhé tratě 
Cena boxů na letošní rok bude činit 3.800,- Kč. Tato cena je bez prvních třech závodů, bez 
holoubat a bez DT. Momentálně zbývá ještě jeden volný box. 
Proběhlo školení vedoucích nasazovacích středisek – všichni vedoucí úspěšně ukončili 
9. 

 

10. Usnesení: 
- byl schválen plán č. 2 – tj. jako v loňském roce, pouze místo Bamberga poletíme Bayreuth 
- poletíme Vilbel jako ZZ 
- holoubata poletíme  podle závodního plánu, pouze byla odmítnuta varianta směr východ 
- cena boxu bude 3.800,- Kč bez prvních tří závodů a DT a holoubat 
- konference bere na vědomí zprávu předsedy, zprávu pokladníka a zprávu předsedy revizní         
komise 
 
 
Zapsal: Jiří Václavík 
 
 


