Zápis ze schůze výboru OS Tábor konané dne 29. 1. 2016 od 17:00
v Restauraci „Petacar“ Tábor
1. Prezence – dle pozvánky přítomni Josef Čurda, Josef Čihák, Jaroslav Rytíř, Bohuslav
Řezáč, Stanislav Sedlák, Jaroslav Benda. Miloš Křepelka a Miroslav Cibulka – KRK OS
Tábor. Omluveni pro nemoc Miloš Doležal a Marek Hradil.
2. Projednána závodní sezóna OS Tábor 2016 – předložený závodní plán výcvikářem

panem Řezáčem. Navrženo 20 závodů starších PH vč. nácviků, proveden kompletní
komentář k jednotlivým tratím a vzdálenostem vč. závodů holoubat. Zásadních
připomínek od členů nebylo. Doporučení všech přítomných takto prezentovat na VČS
OS Tábor dne 5. 3. 2016. Připomínka pana místopředsedy J. Rytíře, že závod 29. 7. 2016
– Magdeburg 5 uvést event. jako náhradní.
3. Výpočty jednotlivých závodů a vzdálenosti a smlouvu výpočtáře na rok 2016 nebylo

možno vyřešit z důvodu nemoci výpočtáře. Telefonicky pouze sděleno, že zásadní
problémy nejsou. Jako doplněk tohoto bodu bylo uvedeno, že místní spolek Řepeč
požaduje 7 přepravních boxů a místní spolek Milevsko 4 boxy pro sezónu 2016. Celkový
počet boxů je v současné době 45 kusů, z možných 52 kusů přepravní kapacity (z toho 4
boxy vedle kol nevyjímatelné).
4. Prodiskutována finanční rozvaha závodní sezóny 2016, úkolem pověřeni pan J. Rytíř a

pan J. Benda. Zatím se jeví přepravce ze Soběslavi, s požadavkem 12 Kč za 1 kilometr vč.
DPH. Během 1. poloviny měsíce února dojde k definitivnímu rozhodnutí, zda bude
hlavním přepravcem tento přepravce, či využijeme možnost přepravy firmou Hanzlík
z Českého Krumlova za standartní cenu jako loni. Podle předběžného vyjádření
místopředsedy p. Rytíře budou náklady v intencích loňského roku, je šance dokonce na
nižší náklady. Vše bude jasné do 15. 2. 2016, tak aby členská základna dne 5. 3. 2016
mohla být konkrétně informována.
5. Příprava členské schůze OS Tábor 5. 3. 2016 – pan tajemník Čihák informoval výbor o

pozvánce a programu schůze, výbor souhlasil, pozvánku schválil s tím nechť je
bezprostředně rozeslána; prostory v „Petacar“ zajištěny.
6. Stav financí – pokladna OS Tábor. Informaci podal pokladník pan S. Sedlák k 31. 12.

2015: stav pokladny 65.152,50 Kč. Pohledávky nulové.
7. Zajištění ocenění vítězných a úspěšných chovatelů za sezónu 2015 – výcvikář pan Řezáč

konstatoval, že je zajištěno a na VČS bude provedeno slavnostní předání.
8. Organizační záležitosti – pan tajemník Čihák informoval výbor a zároveň požádal, aby

nejpozději do 15. 3. 2016 všechny místní spolky předali p. tajemníkovi osobně na VČS,
popř. zaslali na e-mail josef.cihak.ovb@gmail.com (oficiální e-mail tajemníka): počty
rodových kroužků a gumiček na rok 2017; seznamy všech svých členů s adresami, čísly
telefonů, e-maily a datem, kdy započali svoji chovatelskou dráhu ve spolku (viz
požadavek ČMS CHPH pro celou ČR); požadavek na ročenky 2016; a seznamy členů,
kteří budou požadovat pro letošní rok zasílání sms.
9. Diskuze – byla předložena možnost dát nácvik PH do ceny košů. Jak bylo výše uvedeno,

bude toto zkalkulováno do data konání členské schůze. Co se týče zbývajících volných

boxů (3 výměnné a 4 u kol), budou k dispozici během závodní sezóny chovatelům s tím,
že standardně 1 týden před závodem je nutno informovat výcvikáře p. Řezáče o rezervaci.
Cena za jeden box 400 Kč za jeden závod.
10. Závěr. Jelikož nebylo dalších připomínek, předseda OS Tábor pan Josef Čurda poděkoval

přítomným a doporučil hojnou účast chovatelů na VČS OS Tábor dne 5. 3. 2015 od
10:00 hod. a následně ukončil schůzi.
Zapsal tajemník OS Tábor Josef Čihák
Schůze ukončena v 19:30 hod.

