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Čj. 933/11/2011
Z Á P I S
z konference pracovníků s mládeží,
která se konala v kulturní místnosti Koleje Slezské Univerzity
v Opavě dne 19.srpna 2011
v rámci konání MK 43. OMCH
Přítomni /předsedové OKPM a kontaktní osoby/:
V. Jura st. v.z. /Děčín/, M.Holubová /Domažlice/, J. Paličková /Frýdek Místek/, J. Klimeš
/Havlíčkův Brod/, J. Rovenský st. /Hodonín/, J. Nováčková /Kolín a Kutná Hora/, M.Dolečková
/Mladá Boleslav/, M. Ondovčák / Nový Jičín /, Ing. P.Gajda /Opava/, Zd. Štěpankevič /Ostrava/,
Ing. M. Lisnerová / obl. Plzeň /, Bc.V. Jura ml. /Praha-město/, V. Slavík /Prostějov /, Pavla
Kabátová /Přerov/, J. Vanžura / Příbram /, R. Kučera /Svitavy/, P.Hauser /Šumperk/, J. Kantová
/Tachov/, Vl.Němec /Vsetín/, V.Tomášů / Žďár n/S./ (21).
Omluveni : J. Ambrož /České Budějovice/, F. Peterka /Liberec/, J.Vilhelm /Louny/, M. Zeman /
Pardubice/, Ing. R.Konrád / Praha západ /, Vl. Šimek / Uherské Hradiště / (6).
Podle evidence ÚKPM je zvoleno celkem 56 funkcionářů, k usnášení schopnosti je tedy
zapotřebí minimální účast 28 delegátů. .
Přítomni ÚKPM a RK : Vlastimil Jura st., Marcela Dolečková, Dáša Kičurová, Ing.Čumíček,
Antonín Korec, Drahuška Hrubá, Bc.Vlastimil Jura, Jana Nováčková, Roman Kučera, Zdeněk
Štěpankevič.
ÚOK : Caithamlová – králíci, Ing.Valehrach - exotické ptactvo, Kroupa – akvaristika, Mgr.
Bc.Andrea Kroftová – drobní hlodavci.
Hosté : Ing.Petr Gajda, vedoucí organizačního týmu MK 43. OMCH, Ing. Josef Blokeš, člen ÚV
ČSCH, Lubomír Pfeffer, předseda ÚKPM SZCH, Škopcová SZCH, Jiří Rovenský ml., Martin
Hlásenský, Jaroslav Hazdra, Lucie Vokrouhlíková, Zdeňka Žitníková.
Sekretariát ÚV : Jana Korbová.
Předseda ÚKPM pan Vlastimil Jura uvítal všechny přítomné a srdečně pozdravil přátele ze
Slovenska po 15 minutách zdržení, které bylo zapřičiněno čekáním na další účastníky
konference. Po ověření prezenční listiny bylo konstatováno, že konference delegátů není
usnášení schopná. Bylo dohodnuto, že program bude přítomnými projednán, ale bez přijetí
usnesení k jednotlivým bodům. Na dotaz předsedy, zdali má někdo připomínku k programu
konference, nebyly žádné. Konference tedy probíhala podle předem navrženého programu.
Pan předseda zahájil vystoupení předáním ocenění za práci s dětmi a mládeží Březový lístek
funkcionářům ČSCH. Připomněl, že nižší organizační složky byly opětovně vyzvány, aby
nahlásily zasloužilé a aktivní pracovníky s mládeží. Právě dnes nastala vhodná příležitost předat
těmto osobám diplomy a odznaky Březového lístku, jsou to : Vladislav Němec, oslavenec
životního jubilea 55 let, Marcela Dolečková, Jana Nováčková, Věra Tomášů, Jiří Fiala, Jiří
Rovenský st., Jiří Rovenský ml., Jaroslav Klimeš, Roman Kučera, Jaroslav Kacar, Václav Bartoš,
Božena Macíčková , Iveta Prombergerová a Jana Korbová.

V poslední době je stále hodně diskusí kolem postavení a činnosti ÚKPM. Pan Jura ve svém
vystoupení objasnil celou anabázi kolem existence ÚKPM. Řekl, že je snaha dát ÚKPM na
úroveň pracovní komise ÚV ČSCH nebo ji zrušit a připomněl materiál, který dostali všichni
delegáti na poslední Valné hromadě ČSCH, kde byl jasný návrh na zrušení této komise. Vrátil se
znovu k usnesení žďárského sjezdu z roku 1993, po němž došlo k tomu, že přijaté usnesení, že
ÚKPM bude na úrovni všech ostatních ÚOK, ve svém důsledku tehdejší ÚV nesplnil a tak se
stalo, že v současných Stanovách ČSCH komise není vůbec uvedena. Na tuto situaci pan
předseda upozornil a ÚKPM na to reagovala dopisem, který byl odeslán všem oblastním,
okresním a městským organizacím ČSCH. Poslední verze z ÚV je taková, že ÚKPM zůstane
komisí pracovní, ale členové budou navržení / jmenovaní / jednotlivými ÚOK. Vyjádření
jednotlivých ÚOK k takto postavené situaci se očekává do konce měsíce srpna. Dosud se
vyjádřila ÚOK chovatelů okrasného a exotického ptactva.
Vystoupení pana předsedy doplnil očitý svědek žďárského sjezdu pan Vláďa Němec a sdělil,
že se jako delegát okresu Vsetín ohradil k návrhu sjezdu a z jeho popudu došlo k hlasování, kdy
bylo delegáty sjezdu rozhodnuto, že ÚKPM bude dána na úroveň ostatních ÚOK.
Přítomní dospěli k názoru, že je třeba dát chovatelské veřejnosti možnost se k této záležitosti
vyjádřit i formou petice a jejím prostřednictvím podpořit existenci ÚKPM na úrovni ÚOK, jak to
léta její činnosti od žďárského sjezdu osvědčila. Jen tak může pokračovat ve své nezastupitelné
práci.
Přítomný zástupce ÚV ČSCH, ing. Blokeš, se k dané problematice vyjádřil. Řekl, že rozhodně
není pro zrušení ÚKPM, je pro to, aby nadále fungovala a olympiáda mladých chovatelů se
konala. Je však třeba, aby to bylo vyřešeno právně. Její nynější postavení není v podstatě ani na
úrovni ÚOK ani na úrovni pracovní komise. Představa ÚV prozatím není žádná, je to vše spíše
otázka finanční, důležitá pro pořádání celostátních a mezinárodních kol olympiády mladých
chovatelů. Uvažuje se o nižším počtu účastníků, nebo pořádání na úrovni krajů, jsou i jiné
náměty. Zatím není záležitost uzavřena, ÚV ji chce do půl roku vyřešit. Co sdělil, je jeho názor,
sám vyšel jako účastník těchto soutěží, ale nemůže hovořit za jiné členy ÚV. Petici však
nepodepíše, musí si ujasnit právní a finanční postavení komise.
Pan Slavík požaduje, aby byla na VH sjednána náprava a ÚV to dořešil. Jana Nováčková se
podivuje jak je možné, že se originály zápisu a usnesení sjezdu ze sekretariátu ÚV ztratily. Plné
znění usnesení a informace o rozhodování sjezdu v záležitosti ÚKPM zveřejnil tehdy ve svém 1.
čísle v roce 1994 časopis Chovatel. Pan Rovenský st. hovořil o úrovni funkcionářů na okrese, kde
se ví, kde se koná jaká burza, ale o mládeži bohužel nikoliv. Zdeněk Štěpankevič přirovnává
současnou situaci ve Svazu k rozporům v akvaristické organizaci, která vyústila v její zrušení.
Dnes se chovatelé skutečně soustřeďují na prodej zvířat na burzách, mladými chovateli se skoro
nikdo nezabývá. Chce-li to ÚV dovést až do těchto konců všude, pak je to špatné a smutné. ÚV
chce rozdělit finance mezi jednotlivé ÚOK. Nedá se předpokládat, že se to k mládeži dostane a
využije jak by se mělo, rozhodně pak nebude možné, aby byly finance na celostátní a mezinárodní
kola soutěže.
ÚKPM navrhuje přítomným delegátům, aby se prozatím změnami Organizačního řádu
konference nezabývala. Bude zařazeno do programu na příští konferenci.
Předseda pak provedl kontrolu usnesení z minulé konference :
- návrhy do Stanov – bylo splněno
- tisk formulářů – bylo splněno, na webu jsou nové formuláře, propagační leták o činnosti
mládeže v ČSCH zdarma vytištěn v ČRDM spolu s info letákem o OMCH s přihláškou do
Svazu, členské průkazy zůstanou staré ze zásob, budou opatřeny přelepkou
- v projektech se nepokračuje, ze strany ÚV nebyl podepsán dodatek k mandátní smlouvě.
S touto skutečností není předseda spokojen, neboť komise zabezpečila projekt v rámci

-

-

činnosti s mladými chovateli pro celou republiku, jsou do něj zapojeni všichni členové
komise a další aktivisté.
potěšila ho informace p.Čapíka, že na letošní olympiádu poukážou, loni slíbených 30 tisíc
korun, na doprovodný program
nedošlo k poskytnutí odměn 3 000 Kč držitelům Březových lístků, veřejný příslib byl špatně
pochopen, ze zápisu z loňské konference vyplývá, že se váže na realizaci projektu
spolupráce s ČRDM se rozvíjí velmi dobře, ÚKPM se aktivně zapojila do její činnosti,
máme zastoupení v zahraniční komisi, podílíme se na práci komise k letošnímu
mezinárodnímu roku dobrovolnictví, v příštím roce bychom se už rádi představili na
známém MG Marketu neziskových organizací a Bambiriádě
neuskutečnilo se zpracovávání písemných prací elektronicky, na Slovensku už to bez
problému „běží“ ( úspora poštovného, minimalizuje se riziko ztráty práce adal. )
v brožuře se požadované údaje objevily, jen hodně subjektů neuvedlo elektronické kontakty
plán dalších olympiád snad vyjde dle našich představ, ÚKPM jsou schváleny termíny
příštího CK OMCH v Čáslavi od 1. do 5.8. 2012, organizačně zajistí Jana Nováčková, (na
Slovensku bude mezinárodní kolo soutěže v Žarnovici od 21. do 25.8.2012), v roce 2013 je v
plánu MK olympiády v Praze, organizačně zajistí Bc. Jura ml, v roce 2014 předběžně nabídl
pan Rovenský st., že by se uspořádalo CK OMCH v Kyjově.

V rámci informace z VH ČSCH vyzval předseda komise pana Václava Nedělku, aby se
vyjádřil ke svému dopisu, ve kterém žádal odvolání z funkcí v ÚKPM pana Vlastimila Jury a
paní Dagmar Kičurové. Tento návrh přednesl na loňské VH, a jelikož oba jmenovaní byli do
funkcí zvoleni konferencí pracovníků s mládeží, je v její kompetenci o návrhu jednat a
rozhodovat. Pan Nedělka vysvětlil důvod, který jej vedl k napsání stížnosti a kterou, jak řekl,
poslal předsedovi ÚV a do časopisu Chovatel. Dnes, s odstupem jednoho roku vidí, co se na
tomto úseku činnosti s mládeží ve Svazu, právě díky p. Jurovi událo dobrého a sdělil, že svoji
stížnost stahuje. Přítomní se jednomyslně shodli, aby se tato věc už nadále neprojednávala a
všichni se mohli věnovat plně práci s dětmi, která nás spojuje. Př. Nedělka toto své rozhodnutí
neodkladně písemně sdělí předsedovi ÚV ČSCH panu Královi.
Paní Dagmar Kičurová v rámci své zprávy o činnosti RK ÚKPM podrobně hovořila o dvou
provedených revizích. Poukázala na některé drobné nedostatky, které už byly odstraněny.
Přítomní byli spokojeni s podáním zprávy a pan Rovenský st. doporučil, aby byla revizní zpráva
odeslána předsedovi ÚV ČSCH panu Královi. Revizní zpráva byla všemi přítomnými vzata na
vědomí.
Zprávu o čerpání rozpočtu komise v roce 2010 a částečně i o stavu finančních prostředků za 2.
Q. 2011 podala tajemnice komise. Představila i návrh rozpočtu komise na rok příští, který
obdrželi všichni účastníci spolu s pozvánkou. Rozpočet 2012 musí všechny ÚOK předložit do
15.9, a bude je projednávat zářijové zasedání ÚV ČSCH. Zprávu i návrh vzali přítomní na
vědomí.
Předseda vybídl přítomné k diskusi s přesvědčením, že se všechno vyřeší k dobru věci a že se
opět sejdeme na olympiádě i konferenci v příštím roce. Poděkoval za podporu vyjádřenou
podpisy na petici. Podal ještě informaci o možnosti všech mladých chovatelů do 30 let – členů
ČSCH – využít slevovou kartu EURO 26, kterou nám poskytla ČRDM a která má platnost 12
měsíců od vydání. Karty musí být vystaveny do konce roku, jsou na Sekretariátu a měly by být
k dispozici i na velkých svazových výstavách.

Dále předseda podal informaci o rozhodnutí ÚKPM upravit na žádost ÚKPM SZCH od
dalšího soutěžního roku mezinárodní podmínky OMCH v některých bodech. Jedná se o putovní
pohár, který už nebude zůstávat po trojím opakovaném vítězství vítězné zemi, zamezení případu
reprezentování obou soutěžních zemí na olympiádě jedním soutěžícím. V národní soutěži byla
nově zavedena diskvalifikace soutěžícího, když v některé ze čtyř částí soutěže nezíská ani bod,
např. z důvodu, kdy je průkazně předložena nezměněná písemná práce z některého předchozího
roku olympiády.
Tajemnice komise přítomným připomněla skutečnost, že podle prezenční listiny, kdy se
vycházelo z 56 okresů , kde je ustavena komise nebo kontaktní osoba pro práci s mládeží a počtu
21 skutečných účastníků konference, nebyla dnešní konference usnášeníschopná. Na základě
této skutečnosti přítomní požádali, aby se všechny nižší organizační složky (oblastní, okresní a
městské organizace ) znovu vyzvaly, aby sdělily, zda mají ustavenu funkční komisi pro práci
s mládeží, která se schází a svolává aktiv alespoň jednou ročně nebo mají jen kontaktní osobu pro
práci s mládeží. Z těchto aktualizovaných podkladů bude ÚKPM na příští konferenci vycházet.
V závěru jednání předseda využil přítomnosti dvou zástupců organizátorů pp. Ing. Petra
Gajdy a Jiřího Popeleka ml. k poděkování za perfektní zabezpečení akce, jakou je pořádání
mezinárodního kola olympiády mladých chovatelů a prostřednictvím přítomných vedoucích
delegací dětí vyslovil poděkování celému reprezentačnímu družstvu ČSCH za reprezentaci
našeho chovatelství v mezinárodním kole. V pozdních nočních hodinách pak jednání ukončil
s poděkováním přítomným za účast a aktivní jednání.

Vlastimil J u r a, v.r.
předseda ÚKPM

Zapsala : Jana Korbová

