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Informace o evidenci členů a objednání členských známek:
Letos byla dokončena centrální databáze členské základny. V praxi to znamená zjednodušení
práce funkcionářů základních organizací, kdy nemusí každoročně vypisovat tabulky s daty
svých členů, ale stačí mít pouze evidenci v pořádku a změny nahlašovat jednateli Oblastního
výboru, který se postará o zbytek. Vzhledem k tomu, že databázi jsem získal v říjnu, během
objednávání známek jsem zjistil, že někteří noví členové, které jsem hlásil mailem, v této
databázi nejsou zapsaní a při dodání změnových tabulek jsem na tyto nedostatky nemohl
přijít, kdy mi bylo řečeno, že žádné změny nejsou. Ačkoli jsem provedl kontrolu mailů a
databáze, stejně se objevili nedostatky. Na Valné hromadě bylo přislíbeno, že při aktualizaci
této databáze, která se dále vytváří a vylepšuje, bude možné tyto seznamy převézt do tabulky
Excel. Až bude tato možnost, vypracuji seznamy, které Vám rozešlu. Zatím při tisku tam
zůstávají jména chovatelů, které členství tento rok ukončili, ale vzhledem k tomu, že mají
známku ještě do konce tohoto roku, v těchto seznamech se vyskytují, ačkoliv jim známka na
rok 2018 nebyla objednána. V případě zaslání takového seznamu by nastaly zmatky, kterým
jsem se snažil předejít. Tolik na vysvětlení, proč Vám přicházely pouze počty členů a ne
seznamy, jak jsem předesílal na Oblastní výstavě.

Výsledky Oblastní výstavy Blovice 2017:
Oblastní výstava 2017 tento rok proběhla v Blovicích ve dnech 2. – 3.12.2017 za podpory
Krajského úřadu Plzeňského kraje, který nám i na tuto akci poskytl dotaci. Výsledky soutěže
jsou vyvěšeny na webových stránkách oblasti www.oocschplzen.cz a budou jako příloha
tohoto Informačního zpravodaje.

Informace z Valné hromady ČSCH:
Valná hromada se uskutečnila dne 25.11.2017 v Praze a průběh byl, až na nějaké výjimky,
v duchu přátelského jednání. Projednával se Jednací i Volební řád, který bude platný i pro
nižší složky ČSCH. Dále se projednával rozpočet, který má deficit, ale ten byl Ing.
Velehrachem logicky zdůvodněn. Dále byly odsouhlaseny prodeje budov, které ČSCH spíše
zatěžuje, než aby byly přínosem. Velká diskuze nastala při hodnocení Celostátní výstavy,
která byla tentokrát na organizaci ÚVV ČSCH. Přesné výpočty nebyly zatím vykonány, ale
bylo patrné, že tato výstava byla v mínusu. Valná hromada se zřekla hlasování o organizátory
Celostátní výstavy 2018 a rozhodnutí ponechalo výhradně členům ÚVV ČSCH. Předseda Ing.
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Kroft zmínil, že tato výstava je naše reklama svazu a mínusová položka může být brána jako
částka za reklamu, která je u takovéto organizace s celorepublikovou působností mizivá.
Vzhledem k tomu, že příští rok, je rok volební, bylo nařízeno, aby Výroční schůze základních
organizací proběhly do konce února 2018. Okresní a oblastní organizace do konce dubna.

Slavnostní výroční schůze:
Jak jsem výše předesílal, výroční schůze musí proběhnout v měsících leden až únor. Do 28.
února musí být známy výsledky voleb a kandidáti na Oblastní konferenci. V nejbližších dnech
budu mít k dispozici Volební řád, který rozešlu základním organizacím.

Plán výstav
ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ OBLASTNÍ ORGANIZACE PLZEŇ
Datum

ZO ČSCH

typ výstavy

odbornost

07.09.2017
23.- 24.9.2017
07.10.2017
07.10.2017
21. - 22.10.2017
21. - 22.10.2017
04.11.2017
4. - 5.11.2017
25. - 26.11.2017
25.11.2017
24. - 26.11.2017
2. - 3.12.2017
27. - 28.1.2018

Nezvěstice
Dnešice
Horní Bříza
Dolní Lukavice
Přeštice
Nezvěstice
Nezvěstice
Nýřany
Kasejovice
Nezvěstice
Plzeň - Doubravka
Blovice
Chválenice

aukce
místní
propagační
místní
místní+klubová
místní
Celostátní
místní
místní
Spesiální
Krajská
Oblastní
místní

kozy
KDH
KDH
KDH
K - MS, D boj. Pl. Šumavanky
KDH
K masná plemena
KDH
KDH
Vlašky a wyandotek
Okrasné ptactvo
KDH
KDH

Nový rok 2018:
Na závěr tohoto Informačního zpravodaje Vám Oblastní výbor přeje krásné prožití Vánočních
svátků, bohatou nadílku pod stromečkem a do nového roku 2018 hodně zdraví, štěstí a nejen
chovatelských úspěchů.

Přílohy:
Výsledky Oblastní výstavy Blovice 2017
Václav Eliáš, DiS
Jednatel OO ČSCH Plzeň
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