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 13.12.2017
Přítomni: Ing. Krůta, Eliáš, Keslová, Menoušek, Loukota
Omluveni: Ing. Lisnerová
Nepřítomni: Kohout, Loukota
Předseda Ing. Krůta zahájil schůzi v 15.10 hodin a celou schůzi řídil. Přivítal všechny přítomné
a seznámil je s programem.

Program:
Zahájení
Kontrola usnesení z minulé schůze
Celostátní výstava Lysá nad Labem
Oblastní výstava Blovice 2017
Mikulášská nadílka při Oblastní výstavě
Ocenění chovatelů ZO Nezvěstice
Dotace
Diskuze
Příští schůze
Závěr

Kontrola usnesení z minulé schůze:
Předseda dle zápisu z minulé schůze zkontroloval plnění. Všechny úkoly byly splněny.

Celostátní výstava Chovatel 2017 v Lysé nad Labem:
Předseda Ing Krůta jako předseda výstavního výboru chtěl slyšet nedostatky. Vyzval přítomné,
aby si tyto nedostatky připravili do diskuze.
Součástí výstavy byla okresní soutěž. Nejlépe se umístila drůbež, a to na druhém místě, na
desátém místě holubi, na čtrnáctém králíci, tam to způsobily dvě vyřazené kolekce.

Hodnocení Oblastní výstavy:
Byla podceněna propagace výstavy, nejvíce práce tam měl Karel Hajský. Bohužel, byla
v rekonstrukci střecha, ačkoliv už mělo být po opravě. Nakonec výstava dopadla dobře, na
venek nebyly poznat žádné problémy. Př. Menoušek kritizoval katalog, měly být výsledky
včetně čestných cen.
Jednatel Václav Eliáš okamžitě po výstavě napsal článek do časopisu Chovatel i s fotografiemi
hlavně vyhodnocení mladých chovatelů a zástupců vítězných organizací.

Mikulášská nadílka:
Předseda konstatoval, že na Mikulášské nadílce byla hojná účast, vesměs byla tato akce kladně
hodnocená. Zúčastnili se mladí chovatelé, kteří nás budou reprezentovat na Celostátní
olympiádě mladých chovatelů v Praze 2018.
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Odměna a udělení odznaků chovatelům ZO Nezvěstice:
Jednatel V.Eliáš předložil žádosti o ocenění členům ZO Nezvěstice. Oblastní výbor toto schválil
a Ing. Krůta je dopraví do Prahy na ÚVV ČSCH.

Dotace:
Pokladní Bc. Dita Keslová přečetla návrh zaúčtovaných transakcí k předložení na Krajském
úřadě k čerpání dotací. Výdaje za akce lehce přesáhly částku věnovanou Plzeňským krajem na
dotace, která činila 40 000,-Kč

Diskuze:
Diskuze měla být zaměřena hlavně na nedostatky Celostátní výstavy 2017 v Lysé nad Labem:
Stanislav Menoušek: Kritizoval katalog, který měl být ve formátu A5. V katalogu chyběly
čestné ceny. Dále informoval, že volal mluvčímu ZOO Plzeň a informoval se, zdali by možné
uspořádat opět chovatelskou akci v ZOO. Toto je v jednání.
Ing. Pavel Kovařík: sám hodnotit Celostátní výstavu nemůže, neboť nebyl přítomen, dle
informací, které měl od členů, kritizoval poplatky, které se musely hradit dopředu.
Na to reagoval Ing. Krůta a vysvětlil, že pokud by se poplatky platily na místě hotově, musely
bychom toto předkládat EET. Zbytečně by to ČSCH finančně zatěžovalo.
Dita Keslová: S průběhem výstavy byla spokojená, žádné připomínky neměla.
Václav Eliáš: Vzhledem k tomu, že na této výstavě adeptoval, kritizoval průběh občerstvení
v době posuzování. Kapacita vydávání obědů byla nedostatečná, jeden ze starších
posuzovatelů při čekání ve frontě zkolaboval a musela pro něho přijet posádka Záchranné
služby. V neděli, kdy si přijeli chovatelé pro svá zvířata a bylo to v době oběda, personál
kuchyně toto podcenil a nebyl výběr hotových jídel, pouze minutek.
Dále kritizoval propustky z výstavy. Na cestu na Valnou hromadu se dozvěděl o předávání si
utržených lístků mezi návštěvníky, kteří na této výstavě nebyli a tímto se tam dostali bez
placení. Ing. Krůta je tímto obeznámen. Je nutné tisknout na ruku razítko. Tímto se předejde
neplatičů.
V neděli byl svědkem incidentu, který byl u vchodu do areálu v hale králíků, kdy chovatelka si
šla krátce po 11.30 hodin pro zvířata a organizátoři po ní vyžadovali plné vstupné ve výši 80,Kč. Příště by se toto mělo zohlednit a třeba hodinu před koncem výstavy pobírat pouze
poloviční nebo třetinové vstupné. Toto nechal na zvážení ÚVV ČSCH, jako pořadatel výstavy.

Příští schůze: 15.1.2018 od 16.00 hodin v restauraci U Gigantu od 16.00 hod.
Závěr:
Předseda Ing. Václav Krůta poděkoval všem za vykonanou práci v roce 2017 a popřál všem
příjemné prožití Vánočních svátků a vše nejlepší v novém roce 2018.
Konec schůze: v 16.45 hodin
Zapsal:
Václav Eliáš, DiS
Jednatel OO ČSCH Plzeň
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Ing. Václav Krůta
Předseda OO ČSCH Plzeň

