
Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů 

Oblastní spolek Tábor 

zápis č.1/2019 z výborové schůze která se konala dne 9.2.2019 od 9:30 hodin v Malšicích.        

Program: 

1) zahájení 
2) určení směru závodů pro závodní sezonu 2019 
3) volba výcvikáře  OS Tábor 
4) diskuse 
5) závěr 
 
 
1) Zahájení schůze se ujal předseda OS Tábor ing. D.Vantroba, kdy přivítal  
     všechny přítomné chovatele.  
 
2) Předseda OS ing.D Vantroba na začátek připomněl úspěchy chovatelů naší OS na  
     republikové úrovni ze směru severozápad i za několik závodních sezon zpětně.  
     Slovo dostal př.P.Bébr který nadnesl klíčovou otázku, nejdříve určit ,,směr závodů" 
     pro závodní sezonu 2019, až poté, řešit vypouštěcí místa s ohledem na případné  
     kooperace se sousedními OS.   
     Zde se nabízí větší počet vypouštěných holubů a zároveň vyšších koeficientů. 
     Připomínám, že tento bod nebyl v řadách členské základny OS jednohlasný.  
     Do diskuze se zapojil př.J.Perger a předložil dvě vypracované varianty směrů a     
     vypouštěcích míst. Po zdlouhavé debatě se většina zúčastněných schovatelů jednohlasně  
     shodla na ponížení směru závodů ve směru Národních závodů.  
 
3) Po ukončení závodní sezony 2018 abdikoval na funkci výcvikáře OS Tábor př.B.Řezáč.  
     Přišel na řadu stěžejní bod, najít vhodného, ochotného a spolehlivého kandidáta na tuto   
     funkci a ustálit tak situaci v OS, před nastávající sezonou. Na pozici výcvikáře OS byli dva  
     kandidáti. Byl osloven př. J.Perger a př. J.Šindelář. Po několika minutové debatě byl  
     do funkce výcvikáře OS Tábor zvolen př. J.Šindelář.  
      
    4) Diskuse probíhala v odlehčeném stylu. Př. p.Benda zmínil v úvahu, změnu na východní  
     směr.  Překlopit již závodní sezonu 2019 holoubat. Tady byla debata hodně výživná ale  
     zatím zůstává tento bod otevřený, ne li na bodu mrazu . Východní směr je momentálně  
     trendem a vidinou budoucnosti v očích některých chovatelů. Zatím pouze silně diskutující  
     téma i za předpokladu, že některé OS směřují svoji závodní sezonu tímto směrem.   
 
5) Jelikož už nebylo dalších témat a podmětů byla výborová schůze ukončena. Předseda OS    
     ing. D.Vantroba, poděkoval přítomným chovatelům za účast. 
    
      
     zápis provedl J.Lapáček                                                             kontrolu provedl ing.D.Vantroba 
     tajemník OS Tábor                                                                      předseda OS Tábor 
      


