
            Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů 

            Oblastní spolek Tábor 

 

zápis č.2/2019 z konference OS , která se konala 22.3. od 18.00 hodin v restauraci  Peta car v Táboře 

Přítomni  - viz. prezenční listin, omluveni -  př. J. Rytíř , J. Lapáček 

Program:  

    1) zahájení 

    2) návrh programu 

    3) volba návrhové a mandátové komise 

    4) zpráva předsedy OS Tábor př. ing. D.Vantroby 

    5) zpráva místopředsedy OS Tábor př.J.Rytíře 

   6) zpráva pokladníka OS Tábor př.S.Sedláka 

   7) jmenování do funkce výcvikáře OS Tábor  př. J.Šindeláře 

   8) závodní plán na závodní sezonu 2019, kooperace - výcvikář  př.J.Šindelář 

   9) diskuse 

 10) usnesení 

 11) závěr 

 

     

     1) Předseda OS  ing. Vantroba zahájil konferenci přivítáním delegátů MS . Zároveň uctili minutou  

          ticha památku zesnulých chovatelů OS Tábor , kteří nás opustili od minulé konference. 

      

     2) Program konference byl jednohlasně schválen. 

 

      3) Volba návrhové komise : př. Cibulka , Vozábal a Novák. 

           Volba mandátové komise : př. Adam, Kraif a Koleta. Všichni jednohlasně schváleni. 

 

       4) Předseda OS ing. Vantroba ve své zprávě zhodnotil závodní sezonu starých holubů i holoubat.   

           Poděkoval dopravcům , kteří dopravovali holuby OS Tábor na závody. Kladně hodnotil výsledek  

           OS v rámci CM i výborné výsledky chovatelů – účastníků olympiády v Polsku – Josef Novák a  

           Josef Vozábal výborně reprezentovali naši OS. Dále se zmínil o závodní sezoně 2019. 

 

5) Cena boxu na sezonu 2019 bude ještě upřesněna podle nahlášených holubů. 

 

6) Zpráva pokladníka OS  př. S. Sedláka se týkala nákladů na závodní sezonu 2018 . Probral   

    detailně jednotlivé položky, které zkontrolovala i  RK OS. V pořádku. V současnosti je v pokladně  

    35 000,-Kč. 

 

7) Hlasováním byl schválen do funkce  výcvikáře OS př. Josef Šindelář , který bude úzce  

    spolupracovat s př. J. Pergrem. Jednohlasně schváleno. Oba detailně vysvětlili skladbu  

    závodního plánu na rok 2019. Po obšírné diskusi bylo o ZP 2019 hlasováno s výsledkem: 



 

21 hlasů pro 

 

2 hlasy – zdrželi se 

 

4 hlasy proti 

 

Na závěr své zprávy př. Šindelář s př. Pergrem provedli vyhodnocení závodní sezony 2019 

s předáním pohárů vítězům jednotlivých kategorií. 

 

  8) Závodní plán na rok 2019 byl většinou schválen a je umístěn na webových stránkách OS. 

 

  9) V diskusi byla řada příspěvků a podrobně se o nich jednalo. Ustanovena jury OS –  

      složení: výcvikáři:  J. Šindelář, J.Perger  a dále př. P.Lundák a př. J Fikar. 

       Jednohlasně schváleni.  

 

     Každý start závodu bude natáčen na kameru s GPS a poté umístěn na webu OS. Zajistí ing.    

     Dušan  Vantroba. Výpočtářem výsledků závodů bude i nadále př. Marek Hradil.  

     Schválena kooperace na ST  s OS Prácheň.  

     OS České Budějovice o kooperaci na těchto závodech nemají zájem.  

     Jedná se o závody Aschaffenburg 1 a 2 , Bad Vilbel 1 a 2 a Koblenz. Svozové místo na tyto ST a  

     všechny DT je opět v Táboře – Měšice. 

 

10) Usnesení přednesl za návrhovou komisi př. Josef Novák.  

              Cena rodového kroužku na rok 2019 je odsouhlasena na 5.50kč.  

              1kč z této částky zůstane v pokladně OS.  Cena gumičky 1.70kč.  

              Schválen závodní plán na rok 2019.   

              Byl odsouhlasen příspěvek na chod Oblastního spolku Tábor 200kč na závodícího člena. 

       Do funkce  výcvikáře OS schválen př. J.Šindelář, který bude úzce spolupracovat s př. J.Pergrem.  

       Složení Jury OS ve složení: výcvikáři:  J. Šindelář, J.Perger  a dále př. P.Lundák a př. J Fikar. 

       Schválena kooperace na ST  s OS Prácheň.  

       Konference jednohlasně schválila 

               

              Dne 5.4.2019 od 18:OO hodin se uskuteční školení vedoucích zasazovacích středisek a jejich  

              zástupců , které proběhne v restauraci Peta car v Táboře.  

              Přinést s sebou seznam členů odběratelů sms zpráv a vybrané peníze 50kč na osobu. 

              Dále vycvikáři OS př. J. Šindelářovi nahlásit počty holubů na DT  do 5.4.2019. 

 

11) Závěrem konference  předseda OS ing. Dušan Vantroba poděkoval všem účastníkům za aktivní  

       účast, popřál všem mnoho úspěchů v závodní sezoně 2019 a poté konferenci ukončil. 

       

              

      zápis provedl  P.Lundák                                                                     kontrolu provedl  ing.D.Vantroba 

                                                                                                                       předseda OS Tábor 



 

 

 

 

 

 

 


