
Zápis z výroční členské schůze OS CHPH Tábor konané dne 5. 3. 2016 
v Restauraci „Petacar“ Tábor 

 

Přítomno dle prezenční listiny – 29 delegátů 

Program VČS: 

1) Zahájení 
2) Volba návrhové komise 
3) Zpráva předsedy OS CHPH Tábor 
4) Zpráva pokladníka OS CHPH Tábor 
5) Zpráva výcvikáře OS CHPH Tábor za rok 2015 vč. vyhodnocení  
6) Pauza – oběd 
7) Zpráva místopředsedy OS CHPH Tábor 
8) Zpráva KRK OS CHPH Tábor 
9) Odsouhlasení předložené závodní sezóny na rok 2016 vypracované výborem OS CHPH 

Tábor 
10) Diskuze 
11) Návrh na usnesení VČR – odsouhlasení 
12) Závěr 

Ad 1) Zahájení  

VČS OS CHPH Tábor zahájil v 10:00 hod. předseda OS CHPH Tábor pan Josef Čurda, seznámil 
přítomné delegáty s programem a požádal je o schválení programu. Jelikož připomínek nebylo, 
program byl schválen. Poté požádal tajemníka OS CHPH Tábor pana Čiháka, aby vedl VČS dle 
schváleného programu. 

Ad 2) Volba Návrhové komise.  

Tajemník p. J. Čihák představil kandidáty do NK. Následně VČS zvolila jednohlasně tyto členy: 
p. Jaroslav Benda, p. Jan Machoň, p. Jan Lapáček. Předsedou komise zvolen p. Jaroslav Benda. 
Všichni zvolení se bezprostředně ujali své funkce. 

Ad 3) Zpráva předsedy OS CHPH Tábor 

Úvodem pan předseda zhodnotil závodní sezónu 2015,poukázal na bezproblémový průběh celé 
sezóny – vč. dopravy a zdůraznil, že nedošlo k žádným porušením závodního řádu. Dále 
informoval jako zástupce našeho OS, které je členem v řídícím výboru Svazu, že tento rok je 
potřebné, aby v základních organizacích (místních spolcích) byli dle Svazu konány členské schůze 
z těchto spolků, nejpozději do 18. 10. 2016. Zde členská schůze každého spolku zvolí předsedu a 
4 členy výboru a tříčlennou komisi. Zároveň členská schůze navrhne do uvedeného termínu 
kandidáta do oblastního spolku. Návrh kandidátů zašlou předsedové místních spolků písemně na 
adresu tajemníka OS nejpozději do 20. 10. 2016. Zároveň upozornil, že volby na konferencích 
oblastního spolku je stanoven svazem do 15. 11. 2016. Zde oblastní konference zvolí 
z navržených kandidátů místních spolků předsedu OS a dále výbor OS, kdy předseda bude 
statutárním zástupcem OS. Zároveň bude zvolena revizní komise OS a oblastní konference 
taktéž navrhne kandidáta do řídícího výboru a revizní komise zemských spolků. Návrh kandidáta 
zašle tajemník OS písemné na adresu tajemníka zemského spolku do 20. 11. 2016.  



Závěrem předseda poděkoval všem přítomným delegátům za respektování pravidel a korektní 
jednání.(Zpráva přiložena k zápisu) 

 

Ad 4)Zpráva pokladníka OS Tábor  

Pokladník pan Stanislav Sedláka seznámil přítomné s hospodařením OS Tábor v roce 2015. 
Výdaje v roce 2015 činily 433.198,- Kč, příjmy 429.343,- Kč. Zůstatek pokladna 775,- Kč,  

Účet – příjmy roku 2015 278.826,45 Kč, výdaje 287.908,- Kč. Zůstatek na účtu 65.152,50 Kč. 
(Zpráva přiložena k zápisu) 

 

Ad 5)Zpráva výcvikáře OS CHPH Tábor za rok 2015 vč. vyhodnocení  

Výcvikářp. Bohuslav Řezáč v sezóně 2015 poukázal na obavy z absence Řepče, Milevska a 
Jindřichova Hradce.Vše nakonec proběhlo bez problémů. Vše se zvládlo, vč. přepravy.Co se týče 
závodů, byly zajištěny bez větších potíží, jako měli jiné OS.Co se týče kooperace s Českým 
Západem a Práchní, odletěl se dobrý průměr. Atmosféra v našem oblastním spolkubyla dobrá, 
nebyly shledány ani ze strany kontrolní komise žádné problémy, či podvodné jednání.  

K závodům holoubatuvedl, že se odletěla celá sezóna, tj. 4 závody. Osobně se obával závodu 
Grimma, proto byl 4. závod proveden z Teplic. 

Dále všem poděkoval za výstavu OS Tábor, která se konala v Dražicích, a jejímž garantem byla 
základní spolek, Tábor. Poděkoval i za účast jiných základních spolků. 

Co se týče Celostátní výstavy, relativně dopadla dobře pro OS Tábor. Opět došlo k posunu o pár 
příček výše. Pogratuloval chovatelům panu F. Moravcovi a panu J. Novákovi za skvělou 
reprezentaci. 

Dále poděkoval p. Oldřichu Pechovi za záštitu a uskladnění přepravního vozíku vč. starosti okolo 
služeb. 

Pan výcvikář dále uvedl, že v době přednesu této zprávy je připraven přepravní vozík k předání 
členům místního spolku Soběslav, který zajistil novou posádku pro přepravu PH.Pan výcvikář 
poděkoval všem členům ZS Soběslav, zvláště pak panu J. Bendovi. Vyjádřil potěšení, že se 
z hostování vrátil místní spolek Řepeč a místní spolek Milevsko. Je přesvědčen, že se sportovní 
vyžití ještě více zlepší. Současně pozdravil přítomné členy OS Vlašim, kteří jsou u nás na 
hostování.  

Dále pan výcvikář navrhl k již projednávanému závodnímu plánu na rok 2016 možnost diskuze. 
Požádal přítomné o vyjádření ještě v průběhu schůze, než bude závodní plán schválen. 

Oznámil, žeoblastní spolek Čs. Budějovice nabídl kooperaci při závodě Koblenz; je ochoten 
zajíždět do Tábora.  

Pan výcvikář dále uvedl, že závodní plán byl vypracován s vědomím, aby všichni závodící členové 
měli možnost uspět a proto doporučuje tento závodní plán delegáty schválit, přestože byly 
drobné připomínky, např. změnit poslední závod Magdeburg za závod menšího charakteru apod. 
Pan Janů vznesl dotaz o možnosti konání závodu Aschafenburg. Další připomínky vznesli další 
členové, kteří navrhovali vypustit závod Grimma. Pan výcvikář doporučil, aby při obědové 



přestávce si delegáti vše promysleli a doporučil, aby závodní plánbyl schválen v předloženém 
znění. Navržený plán splňuje minimální podmínky pro to, aby naši chovatelé, kteří se chtějí 
umístit v rámci celostátního mistrovství,měli určitou rezervu v závodním plánu. 

Poté došlo k předávání cen a vyhodnocení sezóny 2015, kde pan výcvikář a pan předseda OS 
vítězům předali poháry a poděkovali za reprezentaci. 

 

Ad 6)  

Poté vyhlášena pauza na oběd. 

 

Ad 7) Zpráva místopředsedy OS CHPH Tábor 

Pan místopředseda Rytíř oznámil všem přítomným, že k dnešnímu dni jednání bylo z celkových 
52 boxů v přepravním vozíku objednáno ze strany místních spolků 46 a půl boxů. Z toho ZS 
Tábor si objednal 8 boxů, ZS Měšice 5 boxů, ZS Soběslav 4 boxy, ZS Řepeč 7 boxů, ZS 
Milevsko 3,5 boxů, ZS Černovice 7 boxů, ZS Humpolec 6 boxů, hostující ZS Vlašim 6 boxů. 
Zbývá 5,5 boxů volných. 

Pan místopředseda dále pozitivně reagoval na návrat chovatelů z místních spolků Řepeč a 
Milevsko.  

Předložil detailní propočet nákladů přepravy a informoval, že se podstatně zkrátí svozový čas 
přepravy PH. Nakládka započne v Soběslavi, poté bude pokračovat přes jednotlivé MS až do 
Humpolce a odtud dále po dálnici až k poslední nakládce v místním spolku Vlašim, který je 6,5 
km od dálnice D1. Odtud bude doprava pokračovat po dálnici D1 do míst dle závodního plánu 
2016. 

Cena boxu je stanovena na 5.200 Kč. V této ceně jsou započítány i veškeré nácviky (Dobříš). 
Smlouva s přepravcem je stanovena na celkovou cenu 193.650 Kč za celkovou přepravu od 
dubna 2016 do září 2016. Dále uvedl, že příjmy do pokladny OS Tábor za rok 2016 budou 
243.900 Kč, výdaje 244.944 Kč. Mínusový minimální rozdíl bude pokryt z prodeje volných boxů 
pro chovatele (zpráva přiložena k zápisu). 

 

AD 8) Zpráva KRK 

Předseda KRK OS Tábor pan Miloš Křepelka se členy p. M. Cibulkou a K. Němečkem 
konstatovali, že byla provedena kontrola příjmových a výdajových dokladů vč. bankovních 
výpisů. Veškeré údaje souhlasí, vč. zůstatku v pokladně  a na běžném účtu (zpráva přiložena 
k zápisu). 

 

Ad 9) Odsouhlasení předložené závodní sezóny na rok 2016 vypracované výborem OS 
CHPH Tábor 

Pan výcvikář požádal o schválení předloženého plánu závodní sezóny. Z přítomných 29 delegátů 
se 2 členové se zdrželi, 27 bylo pro schválení. 



Pan výcvikář všem za projevenou důvěru poděkoval (závodní plán přiložen k zápisu) 

 

Ad 10) Diskuze 

V rámci diskuze výcvikář p. Řezáč požádal přítomné, aby sdělili případné dotazy, návrhy, 
připomínky atp., aby on, či výbor mohli reagovat. Pan výcvikář k dotazům ohledně dlouhých tratí 
dále uvedl, že PH přepravují Č. Budějovice, či OS Prácheň. Každé z těchto OS má změny ve 
svém plánu,  co se týče dlouhých tratí. Tak jak bylo uvedeno v závodním plánu na rok 2016 a jak 
bylo odsouhlaseno u dl. tratí, bude se jednato závody Eschweiler, S. Niklaas, Maastricht a NZ 
Oostende. Tyto závody nám umožnuje zajistit OS Prácheň. 

Pan Josef Novák vznesl dotaz na výbor, kdo zajistí výstavu OS Tábor 2016. Jelikož ze strany 
přítomných zástupců nebyla dána konkrétní odpověď, pan tajemník Čihák navrhl, aby nejdéle do 
6 měsíců výbor po konzultaci s jednotlivými místními spolky zajistil konkrétní pořádající spolek a 
místo výstavy.  

Pan Josef Šindelář poukázal na cenu volných boxů, které je nutno nejméně jeden týden před 
závodem nahlásit panu výcvikáři. Pan Šindelář navrhuje, aby cena boxu nebyla 400 Kč, ale 150 
Kč. Na to reagoval pan výcvikář, který osvětlil, že cena boxu nebyla stanovena současným 
výborem OS, ale byla stanovena již za předminulého a minulého výboru OS Tábor. Přesto po 
dohodě s delegáty bylo odsouhlaseno, že cena volných boxů pro nácviky bude 200 Kč a pro 
závodní sezónu zůstane cena 400 kč.  

Pan Čihák všechny přítomné delegáty upozornil na důležitou členskou schůzi rozšířenou o 
předsedy místních spolků a vedoucích zasazovacích středisek místních spolků, která se bude 
konat 8. 4. 2016 v pátek od 19:00 v restauraci Petacar Tábor. Je potřebné, aby předsedové 
přinesli veterinární potvrzení, konkrétní místa zasazovacích středisek, zajištění a 
uskladnění potřených dokumentů a záznamových zařízení (Tipes, Bricon atd.). Dále 
budou provedeny testy znalostí a výše uvedený termín 8. 4. 2016 je posledním termínem 
pro vyrovnání finančních prostředků jednotlivých místních spolků. Finanční prostředky 
příp. doklady převodů z bankovních účtů osobně převezme pokladník OS pan Sedlák.  

Ad 11) Návrh na usnesení VČR – odsouhlasení 

Jelikož nebylo dalších připomínek, předseda návrhové komise VČS pan J. Benda přečetl návrh na 
usnesení z VČS, kde tato bere na vědomí volbu návrhové komise, zprávu předsedy OS p. Čurdy, 
zprávu o stavu finančních prostředků p. Sedláka, zprávu výcvikáře p. Řezáče, zprávu 
místopředsedy p. Rytíře, informace tajemníka p. Čiháka, zprávu kontrolní a revizní komise OS, a 
předložený závodní plán OS Tábor na rok 2016. Poté požádal pan tajemník o odsouhlasení 
návrhu na usnesení z VČS; návrh byl jednomyslně přijat. 

Ad 12) Závěr 

Závěrečné slovo přednesl předseda OS Tábor pan Čurda. Poděkoval přítomným za pozitivní 
průběh VČS, věří, že nová osádka přepravy bude fungovat podle předpokladů  a vše proběhne 
dobře. Je přesvědčen, že závodní sezóna 2016 bude velmi úspěšná. Všem popřál hodně zdraví, 
pohody a úspěchů v nadcházející sezóně. 

VČS byla ukončena v 14:45. 

 



Zapsal tajemník OS Tábor Josef Čihák 

 


