
Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů 
Oblastní spolek Prácheň 

 
V Jickovicích: 20.01.2018  
Všem MS + výbor 
Klí č účasti 1:5 
Přítomni: - 24 delegátů z 30.  
                           

Zápis č. 1 / 2018 
 

z mimořádné volební konference delegátů OS Prácheň  
konané dne 19.01.2018 v Tálíně od 19.00 hod. 

 
Program konference: 
 
1. Zahájení, kontrola účasti 
2. Volba návrhové, mandátové a volební komise 
3. Zpráva předsedy OS 
4. Volby – noví členové výboru OS z kandidátů MS, které zde nemají zastoupení 
5. Různé 
6. Usnesení 
7.  Závěr 
 
Ad 1.)   Zahájení, kontrolu účasti a seznámení s programem provedl předseda OS př. Pítra V. 
              Konstatoval, že je přítomno 24 delegátů z 30 a schůze je tedy usnášení schopná. 
              Program schůze byl jednomyslně schválen. 
 
Ad 2.)   Do návrhové, mandátové a volební komise byli navrženi a jednohlasně schváleni: 
              př. JUDr. P. Opatrný, p. Mikeš, Ing. Bursa. 
 
Ad 3.)   Ve své zprávě předseda informoval přítomné o přihláškách a evidenčních kartách 
členů ČMS CHPH. Tento požadavek vznikl na ČMS CHPH k účelům statistickým a 
evidenčním. Vyplněné přihlášky a evidenční karty zatím dodaly jen některé MS. Ty MS, které 
přihlášky a evidenční karty zatím nedodaly, však přislíbily, že je zašlou předsedovi OS v 
nejbližší době. Předseda dále připomněl zaslání evidencí a požadavků na rok 2018. Opět jsou 
MS, které tyto dodaly na poslední chvíli a u některých se to dokonce neobešlo bez urgence na 
samém konci roku 2017. Předseda zdůraznil nutnost plnit vše ve stanovených termínech. 
 
                          
Ad 4.)    Do výboru byli navrženi a jednohlasně schváleni:  
 
Václav Korda za MS Horažďovice 
Jaroslav Šustr za MS Vodňany 
Milan Černý za MS Blatná 
Ing. Miloslav Bursa za MS Volyně 
Stanislav Brejcha za MS Vlachovo Březí 
Strakonice kandidáta nenavrhli.  
 
 



         
 Ad 5.)   Různé 
                 
Přítel Šípek připomněl náročnost a nákladnost závodního plánu pro sezonu 2018 schváleného 
na podzimní konferenci. Následná krátká diskuze byla uzavřela tím, že se jedná o téma 
vhodné k projednání na jarní konferenci. 
K závodnímu plánu se ještě vyjádřil přítel Marek Hradil. Zdůraznil, že pokud je oblast 
rozdělena na zastánce vypouštěcích míst Aschaffenburg a Heilbronn v poměru, kde je rozdíl 
jednoho delegáta, je jediným rozumným řešením kompromis. Tímto kompromisem byla 
vypouštěcí místa v sezoně 2017. Ta se podle něj osvědčila a nevidí důvod, proč opět 
navrhovat Aschaffenburg či Heilbronn a dělit tím oblast opět na dvě části. To nepřispěje ani  
k dobrým vztahům mezi chovateli.                                                                                                                                                                  
 
 
Ad 6.)   Usnesení: 
 

          Konference OS bere na vědomí:  
 
Zprávu předsedy OS př. Ing. Pítry V. 

       
 
            Schvaluje: 
 
1.) Jednohlasně program schůze delegátů.  
2.) Jednohlasně návrhovou, mandátovou a volební komisi ve složení: JUDr. P. Opatrný,  

p. Mikeš, Ing. Bursa. 
3.) Jednohlasně nově zvolené členy výbor OS  

Václav Korda za MS Horažďovice 
Jaroslav Šustr za MS Vodňany 
Milan Černý za MS Blatná 
Ing. Miloslav Bursa za MS Volyně 
Stanislav Brejcha za MS Vlachovo Březí 

              
              
             
Ad. 7.)   Závěr provedl př. Ing. Pítra poděkováním přítomným za aktivní účast. 
        
 
Usnesení: 24/0/0 
 
Zapsal:                                                                                                                                                                                          
Marek Hradil 
tajemník OS   


