
        Zápis z výborové schůze OS CHPH Tábor 
        konané 16.4.2010 v Táboře v PETA CAR :  
 
Přítomni:    Fuka,Perger,Čurda,Sedlák,Pitra,Kotalík, Šindelář Josef    

Zástupci ZO Soběslav – př.Machoň,Svatek;ZO Humpolec – př.Menšík,Maršík,ZS           
Řepeč – př.Herout,ZS Radenín – př.Janů,ZS Tábor – př.Volf,Řezáč,Mareš,    

Omluveni: Maršík Jan – omluven nemoc 
 
                                                  
Program: 1. Zahájení 

2. Kontrola zápisu z konference 6.3.10 a seznámení se zápisem z ČSCHPH    
z 20.3.10 

  3.Závodní plán na r.2010, plán svozu a propozice na letošní sezonu 
  4.Platby za sezonu 2010 
  5.Diskuze 
  6.Závěr 
 
 
1.Schůzi zahájil předseda př.Fuka, přivítal přítomné, přednesl program jednání, který byl 
schválen. 
2. Jednatel př.Perger přečetl zápis z konference, která se konala 6.3.2010 na Hiltonu.Všechny 
její body jsou průběžně plněny a není žádný problém.Dále přečetl zápis ze Zemské 
konference ČSCHPH, která se konala ve Slivenci 20.3.10, ke kterému přidal podrobnější 
výklad př.Fuka, který se konference zúčastnil. 
3.Výcvikář př.Šindelář seznámil přítomné s časovým plánem svozů,s propozicemi na 
nadcházející závodní sezonu a s přidělenými boxy. Současně upozornil na výměnu těchto 
boxů mezi ZS takto: Box č.5 ze Soběslavi do Řepče, č.60 z Milevska do Řepče,č.25 
z Radenína do Řepče,č.59 z Humpolce do Radenína a č.16 z Řepče do Černovic. Dále 
upozornil na nutnost provádění kontrol na správné a čitelné vyplňování zasazovacích listů a 
souborných protokolů na potvrzení o vakcinaci holubů….to vše je popsáno v propozicích, 
které všichni  zástupci obdrželi na schůzi. 
4.Pokladník př.Sedlák dovybral platby na rok 2010 – vše proběhlo v pořádku 
5.Diskuze: 
   - o startech vypuštění holubů v případě problému s počasím budou rozhodovat – př.Šindelář 
Josef,  Kotlík Jan a Maršík Jan. V žádném případě se nesmí stát, aby jakýkoliv chovatel 
telefonoval našemu přepravci.O startu závodu bude zasílána SMS / kdo si zaplatil/. 
   - info – razítko pro naše startéry má u sebe př.Fuka, razítka budou poslána při nácviku 
Přeštice 
   - trénink Přeštice se uskuteční podle počasí buď 24.4.či 25.4 – ve čtvrtek 21.4.bude zaslána 
SMS. POZOR došlo ke změně svozu, začátek je již ve 4.00 hod. z Milevska – další časy viz 
přiložený plán svozu. 
    - př.Perger upozornil na to, že letošní rok  je rokem volebním do všech orgánů počínaje ZO 
    - př.Fuka podal krátkou informaci o vznikající web stránce naší OS, kterou připravuje 
př.Marek Hradil 
6.Závěr – př.Fuka ve 20.30 hod.schůzi ukončil a popřál všem hodně zdarví a úspěchů 
v letošní sezoně. 
       
V  Sezimově Ústí I  21.4.2010      Zapsal: Perger Jiří – jednatel OS 
   


