
Zápis z jarní konference OS České Budějovice, která se konala dne 23.3.2018 
v obci Hlincova Hora. 
 
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 2017 
5. Zpráva předsedy revizní komise 
6. Rozpočet na rok  2018 
7. Příprava závodní sezony 2018  
8. Organizační záležitosti 
9. Diskuse 
10. Usnesení 
11. Závěr 

 
Přítomni: 31 delegátů – plný počet 
 
1.Konferenci zahájil p. Kroupa – byl schválen program schůze 
 
2.Byla provedena kontrola usnesení z podzimní konference 
 
3.V roce 2020 se bude konat středoevropská výstava v Brně 
    Nově příchozího člena musí schválit výbor OS. Při přechodu člena do jiné   
organizace musí člen setrvat v této organizaci minimálně tři roky. 
Minimální vzdálenost na holubník je 95 km.  
 
4.Přesný výsledek hospodaření za rok 2017 bude znám během měsíce dubna 
pro zaneprázdněnost paní účetní 
 
5.P.Ouředník seznámil delegáty OS s projednáním věci ohledně p.Čipery. Pan 
Čipera se panu Horáčkovi veřejně omluvil a konference odhlasovala písemné 
napomenutí za porušení mezilidských vztahů. 
 
6.Rozpočet rok 2018 – předpokládané příjmy  586.526,- Kč 
                                                                       Výdaje 581.766,- Kč 
  Byly odhlasovány ceny boxů – pro dospělé holuby 4.200,- Kč, 
                                                                   holoubata         1.200,- Kč 
 
 



7.P.Novotný představil návrh závodního plánu. Byl odhlasován ZZ Bad Vilbel, 
Místo druhého Bad Vilblu se poletí Schweinfurt. 
Poslední závod holoubat Bamberg bude ohodnocen 60ti body. 
Koblenz nasazování v sobotu 
Bylo odhlasováno společné vypuštění závodu Eschweiler 
Vypouštění závodů bude stejné jako v minulém roce, tz. květen v 8.00 hod., 
červen 7.00 hod., červenec 6.00 hod. 
p. Novotný zašle jednotlivým organizacím upravený závodní plán 
 
8.Byly nahlášeny počty kroužků a gumiček na rok 2019, složení týmů 
Pokud neproběhnou platby dle určených termínů, nebude do této organizace 
zajíždět auto pro holuby. 
Byla odhlasována JURY ve složení – předseda p. Bartoš, členové p . Haume a 
p. Jelínek. Startér bude p. Novotný,bude vypouštět holuby po dohodě 
s řidičem p. Horáčkem 
p. Novotný navrhnul, že při špatném počasí obvolá předsedy organizací, aby 
se vyjádřili, zda holuby pustit či ne.  
Datum nácviků před sezonou upřesní výbor OS 
Usnesení: 

1. Členská schůze odhlasovala písemné napomenutí p . Čipery,  
2. schválila rozpočet na rok 2018,  
3. odhlasovala cenu boxů 4200,- + 1200,- Kč,  
4. odhlasovala závodní plán 
5.  vypouštění závodů 8-7-6 

Byli proškoleni vedoucí nasazovacích středisek a toto školení zakončili testem. 
Celkem toto školení absolvovalo 10 vedoucích členů nasazovacích středisek, 
všichni prospěli 

 
 
 

 
Zapsal: Jiří Václavík 
 

 
 
 
 
 


