Zápis ze schůze výboru OS Tábor
konané dne 15.9.2014 v restauraci Petacar –Tábor

Přítomni: dle prezenční listiny
Program:

1/ Přivítání
2/ Kontrola zápisů- zápis č.3 z VCS OS Tábor ze dne 15.2.2014 a zápis č.4 ze
schůze výboru OS rozšířena o vedoucí zasazovacich středisek konané dne 11.4.
2014. Po přečtení výše uvedených zápisů tajemníkem OS Josefem Čihákem
nebylo vzneseno připomínek.
3/ Informace o proběhlé závodní sezoně OS Tábor 2014

- Úvodní slovo přednesl předseda OS Tábor p. Čurda Josef - letošní závody 2014 hodnotí jako
dobré, pouze začátek závodů v měsíci květnu došlo k několika negativním situacím. Ty
situace p. předseda viděl ve 2 případech a to, že v Černovicích před zahájením závodní
sezony byl uzavřen most /rekonstrukce/, což si vyžádalo objížďku. Sám p.Čurda v nočních
hodinách doporučil a ukázal možnosti bezproblémově provést manévr přes areál ZD v
Černovicích posádce vozidla. Bohužel řidič neuposlechl doporučení, "zapadl" a byl zajištěn
traktor ze ZD. Totéž se stalo i v Děbolíně. Po vzájemné dohodě s přepravcem byla smlouva
ukončena a bezprostředně nastoupil nový přepravce - problémy přestaly, velmi dobrá
komunikace, pravidelné napájení což potvrdili starteři v CZ i Německu apod. Pokud mám
informace ve všech zasazovacích střediscích byla s novou posádkou spokojenost. Byli
bychom rádi, kdyby v sezoně 2015 opět tato posádka pokračovala. Co se týče závodů
holoubat taktéž v pořádku. Dle p. předsedy Čurdy dopadla sezóna dobře, pouze dle jeho
mínění u závodu D.T. Oostende včetně startu ve 12.00 hod. nikdo oficielně neoznámil
důvody opožděného startu PH a z jeho pohledu je to nezodpovědné. Jako člen OS Tábor,
který nás zastupuje při jednáních Svazu pravidelně informoval, že při poslední schůzi mnozí
zástupci OS z Čech hovořili o velkých ztrátách holubů a problémů s tím souvisejících. Takže,
když to porovnal ve vazbě na naše OS můžeme být relativně spokojeni,konstatoval předseda
OS Tábor závěrem.
- p.Rytíř - místopředseda OS Tábor- je potřeba zvážit začátky závodů naší OS/příklad 2-3
závody v 1 týdnu/ dle něho není dobré. Pokud se dlouhodobě podíváme u naší OS na začátky
sezony, tam vždy začínají problémy. Proto doporučuje na příští sezónu 2015 důkladné
rozplánování počátku sezony. Jako doplňující informaci uvedl nedávný rozhovor s naším
dlouholetým členem OS p.Jiřím Pergerem, který p.Rytířovi podal informaci, když se
pohyboval okolo Magdeburgu jaké jsou tam roviny. Pozitivní věc vidí p.místopředseda po
změně na severozápad, jak neustále v dobrém slova smyslu probíhal "boj" na pozicích.
Konstatoval,že je velmi rád, že přeprava holubů se zklidnila a zpřesnila.
- p.Řezáč-výcvikář OS Tábor - ze začátku závodů jsem byl dosti nervózní z pozdních příjezdu
přepravce na místo startu-příklad Dessau. Proto byla potřeba změna. Také problém
nakládacího místa v Děbolíně, přestože jsem komunikoval se členy z Děbolína, tak problémy
přetrvávaly. Jinak jsem se závodní sezónou spokojen - pokud mám informace máme 2 roční
H na předních místech v ČR. Jinak se k různým výrokům hlavně polopravd a slovním útokům
ze začátku závodní sezony 2014 nebudu a ani nechci vyjadřovat. Proto jsem nyní, kdy
závodní sezóna skončila rád, že závodní sezóna proběhla bez větších složitých situací a změn.
Pravě změna ze směru SZ,byla ku prospěchu všech a předložením konečné tabulky umístěni
prakticky v 1.desítce jsou zastoupeny všechny ZO i ZS. Velmi překvapivé bylo,když p.Řezáč v

závěru svého vystoupení předložil tabulku - příklad byly porovnány jednotlivé OS v ČR/zatím
cca 16/ včetně porovnaní dostupných statistik za roky 2013 a 2014 /předběžné/, t.j. jak si %
polepšily naše ZS, rychlosti PH atd. Tuto tabulku a info seznámí na členské schůzi chovatelů
OS Tábor.
- p.Sedlák. pokladník OS - konstatuje,že vlek byl v limitu p.Kalavskemu vrácen, za což mu
výbor OS děkuje. Jinak platby a komunikace se členy proběhla bez problémů
- Podněty, připomínky, diskuze- výbor OS Tábor doporučuje provést naší výstavu OS
8.11.2014 s tím, že jednotlivé ZO,které mají zájem o uspořádaní výstavy termín nahlášení do
26.9.2014. Jelikož nebylo vzneseno připomínek schůze byla ukončena ve 20.40 hod.

Zapsal: Josef Čihák-tajemník OSCHPH Tábor

