
 Zápis ze schůze výboru OS CHPH Haná, konané dne 11.2.2013  v Olomouci 

 

Přitomnost: Hradil Fr., Škovran St., Valenta V., Rabel T., ing. Hrubý R. 
Nepořítomni: Ponížil J., Křížek J. 
 
Zahájení – předseda pan Hradil přivítal přítomné, které seznámil s programem schůze. A 
přečetl zprávu z konference svazu při CV v Hluku. 

1. Problém ve vztazích mezi chovateli při sestavování závodního plánu. Nerespektování 
dohod ohledně směrů závodů holoubat.  

2. Kooperace v dopravě u závodů Kirchberg a Wertheim s Uničovem OS Haná jim 
převeze 500holubů á 12kč holub. Potom 950holubů á 20kč Uničovu a Zlínu u závodů 
Koblenz a Leverkusen. Zažádáno o přepravu závodu Bad Bentheim pro MSS CHPH. 

3. Diskuze k případnému stažení závodu na kratší vzdálenost, bodová sazba upraví jen 
v případě velké změny. Pokud závod zůstane ve stejné kategorii (dlouhá střední 
krátká) sazba a série zůstává. 

4. Rozpočet 2013 :  Závodící člen 300,-kč,Box  auto na celou sezónu 4800-5200kč,     
vozík  staří hol. a jednotl.- 1500 ,-kč , holoubata -  box  vozík nebo auto 400,-kč                                                                                                                                      

5. Závodní plán byl upraven v termínu 26.5. na závod Bayreuth. Závod nad 500km 
v tomto termínu je neekonomický, bylo by nutné řešit zvlášť přepravu závodu Praha. 
Počet závodů 300km pak klesne na 6 závodů 3 resp 4 závody do 300km. Závodů nad 
500km by pak bylo 8. Navíc by holubi letěli v jednom týdnu 2x 500km. Proto jako 
nejvhodnější kompromis byl zvolen závod 420km – Bayreuth, současně s tím by se 
svezl i závod z Prahy (s menší časovou úpravou svozu -1h). V termínu 2.6. pojede jako 
loni nádstavba závod z Říčan jen s tím rozdílem že by byl do mistrovství OS, aby se 
zvýšil počet KT. 

6. Závody holoubat.  Při dopracování závodů holoubat dospěl výbor OS k závěru ,že 
v současné době ,kdy jsou na chovatele kladeny čím dál větší ekonomické nároky, 
není vhodné zvyšovat počty přeprav v dopravě ( oproti loňsku o 3 přepravy),trend by 
měl být spíše opačný,  snižování přeprav nebo udržení stávajícího stavu .Nicméně    
navzdory dlouhodobým dohodám o střídání směrů závodů holoubat, byl upraven 
závodní plán dle požadavků zástupců pásma Prostějov.S přihlédnutím k ekonomické 
situaci byly pro ně doplněny dva nácviky - Velká Bíteš a Velké Meziříčí. K tomu pak 
závod z Humpolce. Přeprava bude zajištěna ve vozíku OS Haná. Cena boxů na sezonu 
bude různá dle směru závodů holoubat pro SZ směr cena 4800Kč pro JZ směr cena 
5200Kč. 

7. Do 28.2. je povinnost ZO nahlásit počty holubů za ZO na DT výcvikáři OS na email 
skovran@seznam.cz resp sms tel. č. 602154048 

8. Do 20.3. zaslat objednávku za ZO na rodové kroužky a závodní gumičky na jednatele 
OS pana Křížka jaromir.krizek@centrum.cz Cena kroužku je 4.50Kč cena             
gumičky  0,70,-kč 



 

9.  Nahlásit počty boxů ve vozíku za ZO pro staré holuby ,také nahlásit případné           

požadavky ZO - boxy navíc  na závody holoubat  ,po projednání na schůzích v ZO 

nahlásit v kterém pásmu se ZO zůčastní  nácviků a závodů holoubat na  emai  

franta.hradil@seznam.cz do  18.3.2013 

       10.  Konference OS Haná se bude konat dne 20.3.2013 v restauraci Dubany  v 17.00 hod.  

Dne 8.1. 2013 převzal agendu pokladny od ing.Smékala  nový pokladník  OS 
Haná  Tomáš Rabel    Hranice pod Lipami  1231 ,   75301 , tel.605847767                                
email   tomas.rabel@tiscali.cz  

 
V Olomouci 11.2.2013                 Fr. Hradil 
 
Zapsal: Stanislav Škovran          předseda OS.Haná 


