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Volby 2018
Letos proběhly v základních organizacích volby do výborů a kontrolních komisí, volby
kandidátů do okresních a oblastních výborů a kontrolních komisí, a volby kandidátů do
Ústředního výkonného výboru a Ústřední kontrolní komise. Vzhledem k četným dotazům o
vyplnění patřičných dokumentů jsem se rozhodl vydat Informační zpravodaj, kde se pokusím
vysvětlit které dokumenty vyplnit a jak dále postupovat. Dokumenty potřebné k vyplnění po
volbách jsem zasílal e-mailem ještě před konáním výročních schůzí.
V průběhu února ve většině základních organizací proběhly výroční členské schůze, kde
proběhly volby do výborů a kontrolních výborů. Z těchto voleb buďto zůstal výbor stejný
nebo byl pozměněn.
Pokud zůstal výbor stejný, funkcionáři vyplní pouze Výňatek ze zápisu členské schůze. Tyto
dokumenty jsou dva. Jeden platí pro nový výbor základní organizace, druhý pro kontrolní
komisi. Po doplnění nových členů funkcionář tento dokument potvrdí razítkem a svým
podpisem. Tento podpis nemusí být úředně ověřen!
Dále mohla nastat situace, kde je ve výboru nebo kontrolní komisi nový člen. V takovém
případě funkcionář vyplní Výňatek ze zápisu členské schůze, viz výše. Pro nové členy platí
vyplnit souhlas ve formě Čestného prohlášení, který existuje na každou funkci zvlášť. Tento
formulář( Čestné prohlášení ) musí být úředně ověřen!
Po vyplnění, podepsání a potřebných ověření toto doručte jednateli Oblastního výboru buďto
osobně nebo poštou na adresu:
Václav Eliáš, Hradčany 132, Chlumčany 334 01
Po doručení dokumentů je zkontroluji, zpracuji a odešlu do Prahy.
Prosím o urychlené jednání.
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Oblastní konference 2018
Oblastní konference se koná ve dne 14.4.2018 od 9.30 hodin v Želčanech, areálu, kde ZO
Chválenice pořádá výstavy. Pozvánka na tuto konferenci je součástí přílohy tohoto
Informačního zpravodaje. Na této konferenci proběhnou volby do oblastního výboru.

Výstava v ZOO Plzeň
V měsíci březnu proběhla schůzka mezi funkcionáři Oblastního výboru a zástupci ZOO, kde
se ujednaly podmínky konání výstavy v ZOO. Vzhledem k úspěchu, která tato akce měla,
jsme se obě strany dohodly na opakování této akce. Název „ CO JE ČESKÉ, TO JE HEZKÉ“
se měnit nebude. Ačkoliv je těžké někdy vybrat plemena výslovně české, dohodli jsme se o
ukázku na pohled zajímavých plemen, tedy převážně zvláštní strukturou srsti nebo peří, u
králíků by neměli chybět berani a zakrslý králíci.
Tato akce se bude konat v termínu 24.8.2018 až 26.8.2018. Zaklecování proběhne v pátek
24.8.2018 dopoledne. Zahájení výstavy se bude konat 24.8.2018 od 14.00 hodin. Zvířata se
odvezou v pondělí 27.8.2018.
Oproti minulému roku bude pouze jeden termín. Součástí této akce bude propagace ČSCH
včetně plánu výstav v naší oblasti. Z tohoto důvodu Vás žádám, kdo ještě tak neučinil, aby mi
nahlásil termíny plánovaných výstav ke zpracování.

Plán výstav na rok 2018
Dosavadní plán výstav dle došlých termínů:

Datum

ZO ČSCH

typ výstavy

7.4.2018
Plzeň - Doubravka
Celostátní
2.6.2018
Nezvěstice
Propagační Milínov
6.8.2018
Nezvěstice
nákupní trh
31.8. - 1.9.2018
Dnešice
Mistrovství Evropy
29. - 30.9.2018
Dnešice
místní
6.10.2018
Dolní Lukavice
místní
13.10.2018
Horní Bříza
propagační
20. - 21.10.2018
Nezvěstice
místní
27. - 28.10.2018
Přeštice
místní
2.- 3.11 2018
Nezvěstice
Celostátní
2. - 3.11.2018
Horní Bříza
místní
3. - 4. 11.2018
Nýřany
místní
10. - 11.11.2018
Blovice
místní

odbornost
Výstava korel
K,D,H
Kozlíci a kozy
akrobatické létání holubů
K,D,H
K,D,H
K,D,H
K,D,H
K,D,H
Králíci masných plemen
K,D,H
K,D,H
K,D,H

Václav Eliáš, DiS
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