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Zápis
Oblastní konference OO ČSCH Plzeň
2.4.2016
Místo konání: Přeštice
Pozváno 24 delegátů, přítomno 19 delegátů, omluveni 1 delegát, neomluveni 4 delegáti
Z Oblastního výboru přítomni všichni členové.
Oblastní konferenci zahájil předseda Oblastní organizace Ing. Václav Krůta v 9.35 hodin a řídil
její průběh. Delegáty, ostatní účastníky přivítal a vyzval k uctění památky zesnulým
chovatelům minutou ticha.
Po tomto úvodu přečetl program:
Program konference:
1) Zahájení a schválení programu
2) Volba mandátové a návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Kontrola plnění usnesení konference 2015
4) Zpráva předsedy OO ČSCH Plzeň a předsedů odborností
5) Zpráva pokladní a výsledky hospodaření za rok 2015
6) Zpráva revizní komise
7) Diskuze k předneseným zprávám
8) Vyhodnocení nejlepších chovatelů za rok 2015
9) Zpráva předsedy mandátové komise
10) Návrh plánu práce a rozpočet na rok 2016
11) Nová pravidla soutěže drůbežářů
12) Volba delegátů na MVH ČSCH – 28.5.2016
13) Připomínky ke stanovám
14) Diskuze
15) Usnesení a závěr
Nikdo program nechtěl doplnit. Delegáty byl program schválen všemi hlasy.

Volba mandátové a návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu:
Volba mandátové komise:
Do mandátové komise byl z Oblastního výboru navržen Stanislav Menoušek, delegáty byl
navržen přítel Kovařík.
Volba návrhové komise: Oblastním výborem byl do návrhové komise navržen Ing. Jaroslav
Loukota, z delegátů přítel Richtr a přítel Balíček.
Zapisovatel a ověřovatel zápisu: Zapisovatelem byl navržen Jednatel Václav Eliáš,
ověřovatelem zápisu přítel Edvard Albrecht.
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Delegáti Oblastní konference souhlasili s takto navrženými komisemi.

Kontrola plnění usnesení konference 2014:
Jednatel Václav Eliáš,DiS přečetl usnesení z minulé Oblastní konference a porovnal se
skutečnostmi. Usnesení z Oblastní konference 2015 bylo z většiny bodů splněno. Nesplněn
byl pouze bod č. 7, který dává za úkol základním organizacím zaplatit registrační poplatek za
králíka. Do konání poslední schůze výboru tento poplatek nebyl zaplacen žádnou základní
organizací.

Zpráva předsedy OV ČSCH a předsedů odborností:
Předseda Ing. Václav Krůta zhodnotil činnost oblastního výboru a základních organizací
oblasti Plzeň. Seznámil přítomné delegáty se stavem členské základny naší oblasti. V průběhu
roku 2015 ukončily svoji činnost Základní organizace Šťáhlavy a Roupov. Výročí vzniku si letos
připomenou Základní organizace Dnešice 50 let, Blovice 75 let, Přeštice 80 let a Nýřany 85
let. Předseda těmto organizacím pogratuloval. Na výročních schůzích jim byl předán
malovaný talíř s věnováním. V dalším roce si připomene Základní organizace Štěnovice
50.výročí vzniku. V pestré paletě počtu chovaných zvířat nedošlo k zásadním změnám v
počtu zvířat rovněž tak v počtu objednaných nánožních kroužků. Připomněl již uspokojující
cenu nánožních kroužků a možnost jejich doobjednání. Dále zdůraznil veterinární prevenci,
hlavně očkování králíků proti moru a myxomatóze, drůbeže a holubů proti pseudomoru,
neboli Newcaselské chorobě. Hovořil podrobně o výstavní činnosti v naší oblasti. Ve většině
případů byla dodavatelsky i ekonomicky úspěšná. Významným úspěchem byla Regionální
výstava, která se uskutečnila v Horšovském Týně, kde naše oblast získala krásné první místo,
stejně tak v odbornosti drůbeže a holubů, včetně mnoha čestných cen na jednotlivce. Hůře
jsme se umístili na 1.ročníku Meziokresní výstavě při Celostátní výstavě v Lysé nad Labem,
kde jsme skončili na 11 místě. Nejlépe se umístili vystavovatelé drůbeže, kteří získali 5.místo,
paradoxně se kolekce sháněli na poslední chvíli. Připomněl Evropskou výstavu v Métách, kde
jmenoval Jaroslava Kohouta, který získal šampiona na bílégo Giganta a Bc.Danielu
Bukovskou, která získala tři ocenění na České slepice a Hedvábničku. Příští Evropská výstava
se bude konat v Dánsku. Kladně zhodnotil průběh Oblastní výstavy, kterou pořádala ZO Plzeň
- Doubravka. Další Oblastní výstava se uskuteční v Nezvěsticích, za pomoci ZO Tymákov a
Chválenic. Poděkoval všem vystavovatelům za úspěšné obeslání všech výstav a pořadatelům
za jejich uspořádání. Nespokojenost vyslovil s platební morálkou některých nejmenovaných
základních organizací stejně jako s docházkou na oblastní odborné komise, ačkoliv se mírně
zlepšila. V závěru svého vystoupení hovořil o činnosti Oblastního výboru o jeho aktivitách,
plánech a rozpočtu na letošní rok. Poděkoval členům výboru za kladný a iniciativní přístup k
naplňování usnesení konference a aktuálních úkolů. Předseda vysoce hodnotil spolupráci a
vzájemnou výpomoc mezi našimi ZO, poděkoval všem funkcionářům za odvedenou práci pro
rozvoj chovatelství a popřál všem našim členům a jejich rodinným příslušníkům hodně zdraví,
chovatelských a osobních úspěchů v letošním roce.
Zpráva vedoucího odboru králíků: Přítel Jaroslav Kohout zhodnotil uplynulý rok.
Odborná komise se sešla dvakrát do roka. Docházka na tyto komise je uspokojivá. Pochválil
chovatele, kteří mají zájem o účast na celostátních výstavách, těchto chovatelů je víc než to
bývalo v minulých letech, na regionální výstavu bohužel musí některé chovatele odmítat.
Tento rok se Celostátní výstava mláďat králíků bude konat v Olomouci. Na účasti a dopravě
se během roku bude jednat. Seznámil s novými chovateli, kterým byly přiděleny plemenné
chovy. Jedná se o Přítele Romana Škrábka s Tříslovými černými a přítele Jaroslava Přibyla
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s Moravskými modrými. Zhodnotil Evropskou výstavu a předání diplomu Bc.Daniele
Bukovské za účast. Dále seznámil delegáty s průběhem a obsahem Ústřední odborné
konference, která proběhla v Praze. Schválila se změna v posuzování u Burguňských králíků,
hlavně v délce ucha. Sám přítel Kohout podal kritiku na nevhodné umístění expozice mladých
chovatelů na Celostátní výstavě v Lysé nad Labem.
Zpráva vedoucího odboru drůbeže: Přítel Martin Loukota konstatoval mírné zlepšení
docházky na oblastní odbornou komisi oproti minulému roku. Dále vyjmenoval chovatele,
kteří se zúčastnili Regionální výstavy a následně jim poděkoval. Informace podal o přípravách
a průběhu Meziokresní soutěži při Celostátní výstavě v Lysé nad Labem. Omluvil se, že
podcenil zajištění chovatelů, ale i když sehnal chovatele na poslední chvíli, tak jsme získali
5.místo. Vyjmenoval chovatele, kteří se této soutěže zúčastnili a poděkoval jim za účast a
reprezentaci naší oblasti. Přítomné delegáty informoval o změně soutěžních kritérií, které se
upravili na Oblastní odborné komisi drůbežářů. Tyto kritéria byly konferencí odsouhlaseny
všemi hlasy. Na závěr svého vystoupení informoval o náhlém úmrtí chovatele Indických
běžců přítele Špilara.
Zpráva vedoucího odboru mladých chovatelů: Ing. Magdaléna Lisnerová podala
informaci o akci pro mladé chovatele, která se koná dne 21.5.2016 v Zoologické zahradě
Plzni. Předseda Ing. Krůta tuto informaci doplnil o vstupném. Děti mají vstup zdarma, dospělí
si vstup zaplatí. Dále informovala o Olympiádě mladých chovatelů, která se bude konat
v Mikulášovicích. Sama se z osobních důvodů nezúčastní, o děti bude postaráno pokladní
Ditou Keslovou.
Zpráva vedoucího odboru okrasného ptactva: Václav Eliáš zhodnotil rok 2015,
informoval o Krajské výstavě, která se uskutečnila v Plzni Doubravce. Kritizoval nezájem
objednání nánožních kroužků ze strany chovatelů. Informace podal o cenách kroužků a době
dodání při řádném objednání. Ing. Krůta se přimluvil o objednávání kroužků přes ČSCH.
Zpráva vedoucího odboru holubů: Ing. Václav Krůta informoval o průběhu roku
v oblasti akcí holubářů. Komise se konala 2x do roka, s dobrou docházkou. Informoval o
Regionální výstavě a poděkoval vystavovatelům. Dále informoval o výstavě v Métách a
jmenoval přítele Kohouta za jeho úspěch na této výstavě. Posteskl si za neúspěch na
Meziokresní výstavě při Celostátní výstavě v Lysé nad Labem a s přáním lepších úspěchů
povzbudil chovatele na dalším ročníku této soutěže. Poděkoval za velmi dobrou účast na
Oblastní výstavě v Plzni a jmenoval přítele Čechuru za jeho úspěšné holuby Římany.
Informoval o připravované Celostátní výstavě mladých králíků a mladé drůbeže v Olomouci,
kde by měli být doplněny též mladí holubi.
Zpráva pokladní: Pokladní Bc. Dita Keslová podala informaci o příjmech a výdajích.
Rozpočet za rok 2015 byl vyrovnaný.
Zpráva revizní komise: Předseda revizní komise Ing. Pavel Kovařík seznámil přítomné
delegáty s činností revizní komise, zúčastněných schůzí. Při kontrole účetnictví revizní
kontrola neshledala závady. Souhlasil se zprávou účetní.
Zpráva oblastního registrátora: Stanislav Menoušek podal informace o registraci
králíků, která má klesající tendenci v porovnání s uplynulými lety. Vyzval přítomné o
pečlivější vyplňování dokumentace.
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Diskuze k předneseným zprávám:
Přítel Šrámek – předseda ZO Blovice připomněl 75.výročí ZO Blovice a s bilancí jejich práce
za celá léta.
Přítel Louda: Poděkoval Základním organizací, kteří přeštické základní organizaci pomohli při
záplavách v roce 2002 a k příležitosti 80.výročí zve jednatel př. Louda tyto organizace
k posezení.
Přítel Blahout: Dotázal se Ing. Krůty k objednávání a financování kroužků. Ing. Krůta vysvětlil
financování nánožních kroužků v závislosti příslušného ÚOK. V.Eliáš opět přečetl ceny
kroužků a konstatoval měsíc dodání.

Vyhodnocení nejlepších chovatelů:
Vedoucí odboru králíků předal ceny zástupcům vítězů za první místo Jiřímu Nazarovovi, za
druhé místo Romanu Škrábkovi. Mladá chovatelka Simona Macháčková dostane cenu
v květnu na akci mladých chovatelů.
Vedoucí odboru holubů Ing. Václav Krůta předal ceny za první místo Jaroslavu Kohoutovi a za
druhé Jiřímu Koppovi.

Zpráva předsedy mandátové komise:
Na konferenci bylo pozváno 24 delegátů, přítomno je 19 delegátů, jeden omluvený, 4
neomluveni. Oblastní konference je usnášeníschopná.

Návrh plánu Oblastního výboru na rok 2016:
-

Konat schůze, zápisy zveřejňovat na webu www.oocschplzen.cz
Čtvrtletně vydávat Informační zpravodaj
Svolávat odborné komise a jejich činnost rozvíjet
Naplnit plánované akce mladých chovatelů
Zajistit Regionální výstavu a Meziokresní soutěž při Celostátní výstavě v Lysé nad
Labem, zajistit Oblastní výstavu
- Finančně podpořit 50% vystavovatele na celostátních výstavách za výstavní poplatky,
katalog v celkové částce do 8000,-Kč
Přítel Korda se přihlásil mimo diskuzi a vysvětlil okolnosti příprav Oblastní výstavy. Navrhl
schůzku na dojednání podmínek. Předseda Ing. Krůta s jednatelem Eliášem ho ujistili o
jednání, které se koná vždy před konáním Oblastní výstavy s pořádající organizací.
Ing. Kovařík reagoval na vystoupení přítele Kordy a nabídl pomoc své ZO na pořádání
Oblastní výstavy.
Ing. Krůta podotkl, že na schůzích Oblastního výboru se toto neprojednávalo.
Přítel Balíček dodal, že o Nezvěsticích se mluví dlouho.
Předseda Ing. Krůta nechal hlasovat o konání Oblastní výstavy v Nezvěsticích. Všichni
delegáti byli pro konání výstavy v Nezvěsticích. Nikdo nebyl proti a nikdo se hlasování
nezdržel.
Oblastní konference odsouhlasila konání Oblastní výstavy v Nezvěsticích.
Přítel Šrámek ve svém vystoupení se odvolával na řeč jednatele Oblastního výboru Václava
Eliáše při Výroční členské schůzi v Blovicích, kdy hovořil a vyzval tuto organizaci ke konání
této akce.
Přítel Kohout vyzval delegáty a potencionální zájemce o konání Oblastní výstavy, aby se
zamysleli nad výměrou svých areálů, jestli se tam zvířata kapacitně vejdou.
Jednatel Václav Eliáš vysvětlil svůj výstup na Výroční členské schůzi v Blovicích. Požádal tuto
organizaci, aby se zabývala konáním Oblastní výstavy a své rozhodnutí přednesla na Oblastní
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konferenci. Na tuto konferenci může být několik zájemců o tuto akci. Navrhl, aby se do
budoucna počítalo o konání Oblastní výstavy s předstihem jednoho až dvou let. Na
konferenci by se přihlásila ZO na další rok. Tato připomínka měla kladný ohlas.

Návrh rozpočtu na rok 2016:
Pokladní Bc. Dita Keslová delegáty seznámila s Návrhem rozpočtu na rok 2016. Je počítáno
s příjmy 46 500,-Kč a s výdaji 46 500,-Kč.

Nová pravidla soutěže pro drůbež:
Na Oblastní odborné komisi byla dojednána a následně odhlasována změna pravidel
v soutěži. Původní bodování na Oblastní výstavě, kdy do soutěže byly započítávány body od
94 bodů, nově se budou započítávat zvířata a kolekce s body od 92 bodů. Oblastní konferenci
byl tento návrh předložen a ta ji všemi hlasy odhlasovala. Jednatel Václav Eliáš DiS nebyl
proti návrhu, ale připomínkoval, aby se komise zamyslela o dalších změnách v kritériích.
Navrhl, aby body pro nejlepšího chovatele se nezískávali pouze z jedné výstavy, ale alespoň
ze tří s tím, aby Oblastní výstava byla podmínkou soutěže.

Volba delegáta na Mimořádnou Valnou hromadu 28.5.2016:
Předseda Ing. Václav Krůta navrhl na Mimořádnou Valnou hromadu jednatele Václava Eliáše
a nechal konferenci hlasovat. Všichni delegáti byli pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel
hlasování.
Současně proběhla i volba na Řádnou Valnou hromadu, která se bude konat v listopadu. Byl
navržen Eliáš a Menoušek. Všichni byli pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování.
Oba návrhy byly přijaty.

Připomínky ke stanovám:
Předseda Ing. Václav Krůta, který se současně členem Komise pro úpravu stanov, seznámil
konferenci s průběhem jednání týkající se zpracování Nových stanov.
Konstatoval o novém přejmenování a nových termínech a dalších změn. Upozornil na
možnost připomínkování.
K diskuzi k tomuto tématu se přihlásili:
Přítel Korda – navrhl možnost, aby část členských příspěvků zůstalo v základních
organizacích. Ing. Krůta vysvětlil vypracování prováděcí předpis, kde toto bude obsaženo.
Přítel Albrecht – upozornil o neodpovídajících názvech. Ing. Krůta odpověděl. O problému se
ví a je v řešení.

Diskuze:
Ing. Václav Krůta: informoval o připravené smlouvě s firmou TONAK na odkup králičích
kožek se snahou o podporu chovatelství. Dále informoval o slovenském Svazu chovatelů a
jejich snaze uspořádat Středoevropskou výstavu.
Václav Eliáš DiS: - podal informaci o řešení úkolu z poslední schůze Oblastního výboru. Měl
se poohlédnout o prostorech ke konání větších výstav. Informoval město o možnosti
pronájmu Depa 2015, kde jsou možné prostory k uspořádání výstav. S odpovědí informoval
Oblastní konferenci. Svůj příspěvek k diskuzi uzavřel o nevhodně vysokých nájmech prostoru
Depa 2015 s ohledem na naše finanční poměry.
- Požádal přítomné funkcionáře o vyzvednutí známek a nových legitimacích.
Jaroslav Kohout: jeho námitka směřovala na hlasování o úpravě kritérií u drůbeže. Tento bod
měl být konferenci předložen jako celek a ta s tímto bodem měla být seznámena.
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Návrh na usnesení:
Ing. Jaroslav Loukota přečetl návrh na usnesení a konference tento návrh odsouhlasila všemi
hlasy. Nikdo nebyl proti stejně tak se nikdo nezdržel hlasování.

Usnesení z konference delegátů Oblastní organizace ČSCH Plzeň konané dne
2.4.2016.
A - Konference schvaluje:
1) Program konference
2) Členy mandátové komise př. Menouška a Kovaříka
3) Členy návrhové komise př. Ing. Loukota, Balíček a Doc.Richtr
4) Zapisovatel: př. Eliáše Dis a ověřovatele př. Albrechta
5) Zpráva pokladní a hospodaření za r. 2015
6) Zpráva předsedy RK
7) Plán činnosti a rozpočet na r. 2016
8) Konání Oblastní výstavy
9) Delegáta na MVH a ŘVH př. Eliáše a jeho náhradník Ing. Krůta
10) Počet delegátů na konferenci v r. 2017 v poměru 1 : 25
B – Konference bere na vědomí:
1) Zprávu o plnění usnesení konference 2015
2) Zprávu předsedy Oblastního výboru a jednotlivých vedoucích odborností a úseků
za r. 2015
3) Vyhodnocení soutěží o nejlepšího chovatele 2015
4) Informace a diskusní příspěvky delegátů ZO ČSCH na konferenci
5) Upravená pravidla soutěže odbornosti drůbeže
C – Konference ukládá:
1) Naplnit plán činnosti a rozpočet na r. 2016
2) Zaplatit členské příspěvky členů na r. 2017 a ostatní poplatky, zpracovat evidenční
listy a výkazy členů ZO na r. 2017 a tyto předat oblastnímu výboru do 25. 11. 2016
3) Vedoucím odborností K, H, D, EP a MCH organizačně zajistit plánování akce
4) ZO ČSCH Nezvěstice, za spolupráce ZO Chválenice, ZO Tymákov, uspořádat v areálu
Nezvěstice Oblastní výstavu
5) Podporovat vystavovatele na celostátních výstavách úhradou do 50% nákladů na
klecné, katalog a správní poplatky, celkem do 8000,-Kč.
V době schvalování usnesení přítomno 19 delegátů.
Pro hlasovalo: 19
Proti hlasovalo: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Oblastní konferenci předseda ukončil ve 13.30 hodin.
Zapsal: Václav Eliáš, DiS
Ověřovatel zápisu: Edvard Albrecht
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