Zápis z členské schůze výboru OS Tábor konané
dne 26.2. 2015 v restauraci Petacar v Táboře

Přítomni: Čurda Josef, Rytíř Jaroslav,Čihák Josef ,Řezáč Bohuslav, Sedlák
Stanislav, Cibulka Miroslav,Doležal Miloš, Křepelka Miloš, Oldřich Pecha-host.
1. Zahájení provedl v 17.00 hod. předseda OS p. Čurda Josef, který přítomné
pozdravil a požádal tajemníka OS p. Čihaka, aby vedl program schůze.
2. Příprava VČS OS Tábor proběhne v sobotu 7.3. 2015 v restauraci Petacar v
Táboře. Výbor doporučil následující program: Zahájení v 10.00 hod., poté volba 3členné návrhové komise. Zprávu předsedy OS přednese její předseda p. Čurda
Josef. Bude následovat zpráva pokladníka p.Sedláka Stanislava.Kolem 11.30. hod.
by měla následovat pauza na oběd/o termín oběda požádal vedoucí restaurace z
provozních důvodů/. Po obědě bude provedeno slavnostní vyhodnocení závodní
sezóny 2014 - předání cen. Po vyhodnocení přednese p.Rytíř Jaroslavmístopředseda OS zprávu o nákladovosti závodní sezóny 2015. Velmi detailním
rozborem nákladovosti v závěru členům výboru OS p. Rytíř oznámil m.j. že cena
boxu pro rok 2015 zůstane stejná jako v roce 2014- 5.100 Kč. Zprávu o
odsouhlasene závodní sezoně OS Tábor v roce 2014 přednese výcvikář OS p.
Řezáč Bohuslav. Oznámil m.j.,že v rámci mistrovství D.T. je řešena kooperace s OS
Č.Budějovice. Dopravu bude řešit OS Prácheň, bylo oceněno vyjádření a hlavně
garance, že kvalita přepravy OS Prácheň dle zástupce p. Pitry bude zajištěna. Ve
zprávě dle p. Řezáče bude obsažena aktualizace a doplněni.V zásadě závodní plán
2015 zůstane beze změn /co se týče vypouštěcích míst/. Po zprávě výcvikáe
přednese zprávu KRK OS Tábor její předseda p. Křepelka Miloš. Následovat bude
diskuze. Před závěrem přednese návrhová komise návrh na usnesení z VČS a
hlasování o usnesení. Poté bude VČ S ukončena.
3. Závodní sezónu 2015 odsouhlasenou v roce 2014 přednesl p. Řezáč Bohuslav.
KT a ST zůstávají neměnné, po jednáních s OS C. Budějovice byly předloženy do
závodního plánu D.T. Výbor předložený závodní plán 2015 jednomyslně odsouhlasil
a doporučil v tomto znění předložit členské základně na VČS .
4. Přepravní kapacity /přepravní vozík/- zde vystoupil p. Pecha Oldřich-host výboru.
Velmi detailně popsal situaci od loňského roku 2014,kdy byl vozík dopraven do
prostor nemovitosti p. Pechy. Poděkoval chovatelům ze ZS Tábor, ZS Měšice, ZS
Černovice, kteří vozík zkompletovali bez finančních nároků a konstatoval, že vozík je
připraven na závodní sezonu 2015. Pan tajemník ho doplnil informací, že je zajištěna
STK vozíku v Č. Krumlově. Zároveň p. výcvikáři Řezáčovi byly předány MTP, VTP a
SPZ vozíku. Výbor OS velmi děkuje p. Pechovi za ochotu a snahu dát výše uvedené

záležitosti do pořádku včetně zajištěni neformálního posezení u krbu těch, kteří se
kompletaci vozíku věnovali.
5.Finanční a časové rozvržení závodní sezóny 2015- přednesl velmi detailně p. Rytíř
Jaroslav. Závěrem oznámil všem členům výboru, kteří očekávali závěrečný verdikt,
jak dopadne cena boxu. Bylo p. místopředsedou oznámeno, že cena by se neměla
měnit- zůstává 5.100.-Kc. Panu Rytíři bylo poděkováno za precizní zpracování a byl
vyjádřen souhlas.
6.Různé - p.Řezáč žadá všechny ZO a ZS, aby do 14.3.2015 nejpozději !!! nahlásili
p. výcvikari počty PH na dlouhé tratě. Dále připomínáme nahlášení počtu závod.
výsledků 2015, seznam členů, kteří budou mít zájem o posílání SMS, počty rodových
kroužků na 2016 a počty gumicek.!!!!!!!! tajemníkovi OS p. Čihákovi.
Schůze výboru OS Tábor ukončena ve 20.15. hodin.
Zapsal: Josef Čihák- tajemník OS Tábor

