Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů
Oblastní spolek Prácheň
V Jickovicích: 11.11.2017
Všem MS + výbor
Klíč účasti 1:5
Přítomni: - 31 delegátů z 31.

Zápis č. 2 / 2017
z konference delegátů OS Prácheň
konané dne 10.11.2017 v Tálíně od 18,30 hod.
Program konference:
1. Zahájení, kontrola účasti
2. Volba návrhové a mandátové komise
3. Zpráva předsedy OS
4. Zpráva pokladníka za r. 2017
5. Zpráva revizní komise
6. Zpráva výcvikáře OS za sezonu 2017
7. Kooperace ST, DT 2018
8. Závodní plán 2018
9. Projednání Oblastní a Zemské výstavy
10. Různé
11. Usnesení
12. Závěr

Ad 1.) Zahájení, kontrolu účasti a seznámení s programem provedl předseda OS
př. Ing. Václav Pítra.
Konstatoval, že je přítomno 31 delegátů z 31 a schůze je tedy usnášení schopná.
Program schůze byl po přehození bodů kooperace/závodní plán a doplnění bodu č.5 zpráva
revizní komise jednomyslně schválen.
Ad 2.) Do návrhové a mandátové komise byli navrženi a většinou hlasů schváleni:
JUDr. Pavel Opatrný, Miloslav Mikeš, Ing. Miloslav Bursa
Ad 3.) Ve své zprávě předseda zhodnotil průběh letošní sezony, především její začátek,
vyplývající z jarní konference, kde na své funkce rezignovali: pokladník př. Ing. Stanislav
Hodina a výpočtář Václav Hrudka. Dopravák př. Petr Sulán svoji podzimní rezignaci sice
stáhl, ale oznámil, že šoféři končí a nové nemá. Předseda upozornil, že toto se nesmí
opakovat. Poté poděkoval př. Ing. Stanislavu Hodinovi, že rezignaci později stáhl a výborně
tuto funkci vykonával. Dále poděkoval př. Marku Hradilovi za bezchybný výkon funkce
startéra a všem co se podíleli na zajištění šoférů. Připomněl nutnost využívat kameru v roce
2018. Ohlédl se i za výběrem výpočtáře z došlých nabídek. Vybrán byl př. Špilar z OS Český
západ. S tím je počítáno i pro sezonu 2018. V této souvislosti upozornil, že díky výběru
nového výpočtáře OS Prácheň ušetřila 5163 Kč.

Předseda dále zmínil termín výstavy OS Prácheň 18.11.2017 a potřebu schválení propozic
výstavy. Zemská výstava se uskuteční 25.11.2017 a Celostátní výstava 12. a 13.01.2018
v Hluku. Vystavující chovatelé na Zemské výstavě zajistí přítomnost svých holubů v 8:00
hodin v Kozárovicích. Ti budou dále předání v ucelené zásilce organizátorům výstavy. Karty
a veterinární vyšetření zajistí jako v předešlém roce předseda.
Předseda poté ve své zprávě zmínil i dvě varianty předloženého závodního plánu. Variantu
č.1 předloženou výcvikářem př. Pavlem Vítovcem (MS Protivín) a dále variantu č.2
předloženou místními spolky Blatná, Písek, Horažďovice, Strakonice a Sušice s vypouštěcími
místy jako v sezoně 2017, ovšem s jinou skladbou jednotlivých závodů. U varianty č.2
reagoval na nevhodnou skladbu závodů, kdy konstatoval velký nárůst km na KT a ST, zrušení
jedné krátké tratě a prodloužení dalších třech. Znemožnění nasazování ročních a nerozlétlých
holubů co 14. dní na KT, pouze 2 KT do 200 km za sezonu, snížení počtu nasazených holubů
na DT s ohledem současného závodu na ST. Dále zdůraznil, že to bude mít vliv i na počty
nasazených holubů. Pokud by byla schválena varianta č.2, bude nutné navýšit i ceny za box
starých holubů na 4.000 Kč a holoubat na 1.000 Kč, vzhledem k vyšším nájezdům km a tím
pádem i vyšším poplatkům za dálnice. Vyzval předkladatele varianty č.2 ke zvážení
závodního plánu v tomto znění.
Ad 4.) – Pokladník př. Ing. Stanislav Hodina informoval o stavu finančních prostředků za rok
2017. Všechny MS mají všechny závazky uhrazené. Vše se platilo převodem, není žádná
hotovost. Na účtu OS Prácheň je k 10.11.2017 - 264.957,36 Kč.
Příjmy Výdaje=

423.922 Kč
359.188 Kč
+ 67.734 Kč

Ad 5.) Předseda RK př. Šípek J. přednesl zprávu RK, kde konstatoval, že revizní komise
neshledala žádné nedostatky. Příjmy činí 423.922 Kč a výdaje 359.188 Kč. Všechny MS mají
vše zaplaceno, všechny prostředky jsou na účtu (žádná hotovost v pokladně).
Stav účtu k 10.11.2017 – 264.957,36 Kč.
Ad 6.) Výcvikář OS př. Pavel Vítovec zhodnotil uplynulou sezonu. Sezona starých holubů
proběhla bez problémů, uskutečnilo se všech 18 závodů. Přednesl celkové pořadí MS a počty
nasazených holubů jednotlivými MS. Přednesl úspěchy chovatelů OS Prácheň na úrovni
Českého sdružení. Chovatelé OS Prácheň se prosadili i v konkurenci zemského a národního
závodu Oostende a Knokke.
Např. v sezoně holoubat se umístil pan Brázda na krásném 5. místě v Olymp. Kat F v ČR.
Sezona holoubat je hodnocena spíše negativně. Příčinou je kombinace Adenoviru (letos
s obzvláště agresivním průběhem) a nevhodných vypouštěcích míst. Z důvodu nevhodného
počasí pro vypuštění byla holoubata dovezena ze závodu Ansbach zpět. Poslední závod
Walldürn se pro malý zájem neuskutečnil. Výcvikář opět přednesl celkové pořadí
jednotlivých MS
Výcvikář ve své zprávě představil i dvě předložené varianty závodního plánu, které budou
dále projednány v rámci bodu 9.).

Ad 7.) Kooperace ST, DT 2018
Na ŘV ČS CHPH dne 12.10.2017 bylo rozhodnuto předložit podzimní zemské konferenci
tento plán zemských závodů na rok 2018: Zemský závod na DT s vypouštěcím místem
Knokke a startem dne 30.6.2018 – v případě dohody s Moravskoslezským spolkem uskutečnit
tento závod jako společný národní závod. Druhým zemským závodem na dlouhé trati opět

Knokke se startem dne 28.7.2018. Zemský závod na ST z vypouštěcího místa Koblenz se
startem dne 24.6.2018.
Na konferenci byly projednány jak výše uvedené kooperace, tak kooperace na středních
tratích a dále na dlouhých tratích v rámci Maratonu jižních Čech s OS České Budějovice,
Tábor a Český západ. Některé MS byly nespokojené s dopravním prostředkem OS České
Budějovice. Přítel Stanislav Brejcha navrhl i možnost zajištění přepravy vlastními prostředky.
Toto téma bude ještě předmětem dalšího vyjednávání během zimního období.
Ad 8.) Závodní plán 2018
Výcvikář přítel Pavel Vítovec představil dvě varianty předloženého závodního plánu
s ohledem na výše projednané kooperace. Variantu č.1 předloženou výcvikářem př. Pavlem
Vítovcem (MS Protivín) a dále variantu č.2 předloženou místními spolky Blatná, Písek,
Horažďovice, Strakonice a Sušice s vypouštěcími místy jako v sezoně 2017 ovšem s jinou
skladbou jednotlivých závodů.
Po krátké diskuzi byla odhlasována varianta č.2
Ad 9.) Projednání Oblastní a Zemské výstavy
Předseda seznámil přítomné s propozicemi oblastní výstavy pořádané 18.11.2017 v Sušici.
Připomněl nutnost obstarat veterinární potvrzení. Na výstavě proběhne vyhodnocení nejen
výstavy, ale i závodní sezony 2017.
Vystavující chovatelé na Zemské výstavě zajistí přítomnost svých holubů v 8:00 hodin
v Kozárovicích. Ti budou dále předání v ucelené zásilce organizátorům výstavy. Karty a
veterinární vyšetření zajistí jako v předešlém roce předseda.
Ad 10.) Různé
Projednáno zapůjčení klecí OS Středočeskému pro potřebu pořádání Zemské výstavy
v Kozárovicích.
Přítel Pavel Kasa konstatoval, že mu jako bývalému pokladníkovi, chodí stále výpisy
z bankovního účtu. Kontaktní údaje budou aktualizovány, aby k tomuto dále nedocházelo.
Přítel Jaroslav Jeřábek rezignoval na post člena výboru OS z osobních důvodů.
Přítel Ing. Stanislav Hodina rezignoval na post člena výboru OS a současně na funkci
pokladníka. Je nutné, aby MS navrhly nové kandidáty do výboru OS, z nichž bude vybrán
nový pokladník.

Ad 11.) Usnesení
Konference OS bere na vědomí:
1.) Zprávu předsedy OS př. Ing. Václava Pítry
2.) Zprávu výcvikáře OS př. Pavla Vítovce
3.) Zprávu pokladníka OS př. Ing. Stanislava Hodiny
4.) Zprávu předsedy RK OS př. Josefa Šípka
5.) Odstoupení přítele Jaroslava Jeřábka z postu člena výboru z osobních důvodů.
6.) Odstoupení přítele Ing. Stanislava Hodiny z postu člena výboru a funkce pokladníka

Schvaluje:
1.) Program schůze delegátů (pro/proti/zdržel se) (31/0/0).
2.) Mandátovou a návrhovou komisi ve složení: př. JUDr. Pavel Opatrný, Miloslav Mikeš,
Ing. Miloslav Bursa (31/0/0)
3.) Schvaluje účast OS Prácheň na kooperaci ZZ Koblenz (22/8/1)
4.) Schvaluje účast OS Prácheň na kooperaci ZZ a NZ DT (31/0/0)

5.)
6.)
7.)
8.)

Schvaluje obecně účast OS Prácheň na kooperacích na ST (17/13/1)
Schválení případných konkrétních kooperací na ST na jarní konferenci
Schvaluje kooperaci na DT s OS České Budějovice, Tábor a Český západ (31/0/0)
Variantu č.2 závodního plánu na rok 2017 – staří holubi – směr Amberg, Ansbach,
Walldurn. Hlasování (15/13/3)
9.) Variantu č.2 závodního plánu na rok 2017 – holoubata – směr Amberg, Schwabach,
Ansbach, Walldurn. Hlasování (15/13/3)
10.) Propozice oblastní výstavy pořádané v Sušici dne 18.11.2017 (28/0/3).
11.) Souhlasí s obsahem revizní zprávy, kterou přednesl př. Šípek (28/0/3)
12.) Souhlasí se zapůjčením klecí OS Středočeskému pro potřeby pořádání Zemské výstavy
za 2000 Kč
Ukládá:
1.) Předsedovi OS, jako statutárnímu zástupci, aktualizovat údaje kontaktní osoby pro
přístup k bankovnímu účtu
2.) Místním spolkům, které nemají svého zástupce ve výboru, aby své zástupce navrhly a
ten bude zvolen na další (volební) konferenci
3.) MS zajistit veterinární potvrzení na výstavu OS
Ad. 12.) Závěr provedl př. Ing. Pítra poděkováním přítomným za aktivní účast

Usnesení: 28/0/3
Zapsal:
Marek Hradil
tajemník OS

