Český svaz chovatelů Oblastní organizace Plzeň
IČ: 00448401
www.oocschplzen.cz; e-mail: oocschplzen@seznam.cz; mob.: 728 443 895

Zápis ze schůze Oblastního výboru ČSCH
ze dne 7.11.2017
Přítomni: Ing. Krůta, Eliáš, Keslová, Menoušek, Loukota
Omluveni: Kohout, Ing. Lisnerová, Ing. Kovařík
Předseda Ing. Krůta zahájil schůzi v 16.00 hodin a celou schůzi řídil. Přivítal všechny přítomné
a seznámil je s programem.

Program:
Zahájení
Kontrola usnesení z minulé schůze
Hodnocení Regionální výstavy Chodov 2017
Schválení nákupu kalendářů
Ocenění chovatelů ZO Plzeň - Doubravka
Celostátní výstava Lysá nad Labem
Organizovaný zájezd na Celostátní výstavu Chovatel 2017
Oblastní výstava Blovice 2017
Mikulášská nadílka při Oblastní výstavě
Dotace
Diskuze
Příští schůze
Závěr

Kontrola usnesení z minulé schůze:
Všechny úkoly byly splněny, trvá pouze vyřešit zasílání časopisu Iris do ZO ČSCH. Všichni
členové výboru tento časopis budou dostávat.

Hodnocení Regionální výstavy:
Celkově jsme se umístili na druhém místě. Pohár z této výstavy bude umístěn v Blovicích u
příležitosti Oblastní výstavy.
Dopravu zajišťovala Dita Keslová. Ditě Keslové bude uhrazena částka 12Kč/km, jak bylo
předem stanoveno.
Oblastní výbor děkuje všem vystavovatelům za úspěšnou reprezentaci Oblastní organizace.
chovatelů Plzeň na Regionální výstavě v Chodově.

Schválení nákupu kalendářů:
Byl schválen nákup kalendářů pro vystavovatele na Regionální výstavy. Zbývající dva kalendáře
si zakoupí přítel Krs a Čechura. S tímto nákupem všichni členové Oblastního výboru souhlasí.

Odměna a udělení odznaků chovatelům ZO Plzeň – Doubravka:
Předseda Ing. Krůta přečetl jména navrhovaných. Všichni s oceněním souhlasí.
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Celostátní výstava Chovatel 2017 v Lysé nad Labem:
Součástí této výstavy je okresní soutěž. Dle předběžných přihlášených chovatelů, podmínky
účasti splňujeme a této soutěže se můžeme zúčastnit. Doprava na místo je organizována ČSCH
hromadným svozem od OC Olympie z Písecké ulice, dopravu zpět zajistí pro všechny chovatele
Bc.Dita Keslová.

Organizovaný zájezd na Celostátní výstavu Chovatel 2017 v Lysé nad Labem:
Zájezd na Celostátní výstavu do Lysé nad Labem se pro nezájem ruší. V jednání bylo pořádat
zájezd na výstavy v zahraničí. Dle dosavadních zkušeností Oblastní výbor toto pořádat nebude.
Dopravu zpět zajistí Dita Keslová pro všechny vystavovatele za 12,-Kč/km. Všem
vystavovatelům bude uhrazeny výstavní poplatky v celé výši.

Oblastní výstava Blovice:
Propagaci si zajistí organizující ZO Blovice. Ve 12.00 hodin se bude konat Mikulášská nadílka
pro mladé chovatele, ve 12.30 hodin proběhne vyhodnocení a ukončení výstavy.
Vyhodnocení si zajistí vedoucí odborností, celkové vyhodnocení provede jednatel V.Eliáš.
Zapisovatele si zajistí vedoucí odborností.
Poháry:
Na oblastní výstavu je připraveno 26 čestných cen, z toho 9 pohárů velkých. Na štítku je pouze
logo ČSCH bez loga odborností.

Mikulášská nadílka:
Vzhledem k omluvené nepřítomnosti Ing. Lisnerové, vyřídil zprávu jednatel V.Eliáš. Nadílka
může být i pro děti nečleny s tím, že buďto zákonní zástupci na místě Mikulášovi předají balíček
s jmenovkou, nebo nahlásí jméno a příjmení dítěte Ing. Lisnerové na e-mail nebo mobil do
29.11.2017 a uhradí balíček na místě. Hodnota balíčku je cca 110,-Kč.

Dotace:
Předmětem jednání o dotacích bylo předběžné vyčíslení nákladů na akce, na které byla dotace
poskytnuta.
Vyplacení vystavovatelů za poplatky Celostátní výstavy v Lysé nad Labem proběhne nejdéle na
Oblastní výstavě oproti doložených plateb.

Diskuze:
Nikdo se do diskuze nepřihlásil.

Příští schůze: 11.12.2017 od 16.00 hodin v restauraci U Gigantu.
Konec schůze: v 17.45 hodin
Zapsal:
Václav Eliáš, DiS
Jednatel OO ČSCH Plzeň
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Ing. Václav Krůta
Předseda OO ČSCH Plzeň

