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Č.j. 8/18/2013
Z á p i s
z aktivu pracovníků s dětmi a mládeží OO ČSCH,
který se konal na koleji J. I. H. v Praze 6, Suchdole
dne 23. srpna 2013

KPM
Přítomni : Jana Nováčková, Dana Caithamlová, Marcela Dolečková, Drahuška Hrubá,
Bc.Vlastimil Jura, Roman Kučera, Vlastimil Šimek, Jana Korbová.
OO ČSCH
Přítomni : Vlastimil Jura st. (Děčín), Michaela Holubová (Domažlice), Jaroslav Klimeš (Havl.
Brod), Jiří Rovenský ml. (Hodonín), Eva Morávková (Jičín), Ing. Jaroslav Boukal (Kladno), Jana
Nováčková (Kolín, Kutná Hora), Marcela Dolečková (Mladá Boleslav), Martin Hlásenský (Nový
Jičín), Ing. Magdalena Lisnerová (obl. Plzeň), Vratislav Slavík (Prostějov), Petr Sirotek
(Příbram), Roman Kučera (Svitavy),Vlastimil Šimek (Uherské Hradiště), Vladislav Němec
(Vsetín).
Omluveni : Ing. Vladimír Hulman (Rychnov n/Kn.), Pavel Hauser (Šumperk), Jana Kantová
(Tachov), Opava (zastoupil p. Jiří Popelek ml.), Ostrava (zastoupila Zdeňka Žitníková), Pavla
Kabátová (Přerov).
Nepřítomni zástupci OO ČSCH : Benešov, Brno, Břeclav, Jeseník, Jindřichův Hradec, Karlovy
Vary, Most, Olomouc, Pelhřimov, Písek, Praha, Praha – východ, Praha – západ, Semily,
Strakonice, Trutnov, Ústí n/L., Vyškov, Znojmo.
Hosté:
Vedoucí delegací dětí (výše plně vyznačeni a další) : Monika Chromečková (Děčín), Mgr. Jana
Paličková (Frýdek Místek), Jiří Rovenský st. (Hodonín), Martin Ondovčák (Nový Jičín), Dana
Štípková (Nymburk), Bc. Lucie Vokrouhlíková (Praha město), Drahomíra Hrubá (Příbram),
Jinřich Doležal (Žďár n/S.).
Zástupci ÚOK a zkušebních komisí :
ÚOK CHK : Dana Caithamlová
ÚOK CHH : Drahuška Hrubá
ÚOK CHD : Ladislav Štolba - omluven
ÚOK CHOP : Ing. Jiří Čumíček – omluven
ÚOK CHKZ : Petr Hasil - omluven
ÚOK CHDH : Mgr.Bc. Andrea Kroftová
ÚOK chovatelů koček : Vlastimil Jura st.
Odbornost akvaristika, teraristika : Ing. Miloš Kroupa
Odbornost ovce, kozy : ing. Richard Konrád – omluven
Odbornost kynologie : Martina Trávníčková – omluvena.

SZCH :
Lubomír Pfeffer, předseda ÚKPM SZCH
Jozef Lihoťan, člen komise
Peter Stanko, člen komise
Ing. Roman Olbložinský, člen slovenské delegace
ČSCH :
Milan Kotyza, předseda ÚV ČSCH
Ondřej Výšek, člen ÚV ČSCH
Martin Kabát, DiS., generální sekretář ČSCH
Sekretariát :
Jana Korbová, Lucie Dejmková.
Program :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení
Informace o činnosti KPM od loňského CK 44. OMCH v Čáslavi
Informace o rozpočtu roku 2013
Informace z Valné hromady a ÚV ČSCH
Novela Stanov ČSCH
Nové podmínky soutěže
Vyhlášení CK 46. ročníku OMCH informace
Různé
Diskuse
Závěr

Ad 1. Zahájení
Schůzi zahájila předsedkyně komise p. Jana Nováčková uvítala přítomné členy a hosty a
omluvila pozdější začátek zahájení.
Ad 2. Informace o činnosti KPM od loňského CK 44. OMCH v Čáslavi
Předsedkyně krátce informovala o celostátním kole v Čáslavi. Zmínila nové složení KPM.
KPM se sešla 2x v roce 2012 a v letošním roce 9.6. a stručně informovala o jejím jednání.
 statut KPM
 připomínkové řízení ke stanovám (termín do 30. 8. 2013)
 vrácení KPM na úroveň ÚOK - požadavek na zapracování do stanov co nejdříve
(nevázat na nový občanský zákoník)
 p. Martin Kabát, DiS. Se účastnil VS ČRDM
 KPM požaduje samostatné expozice MCH na velkých výstavách
 P. Vladislav Němec zastupoval KPM na slovenské vědomostní soutěži
 Bambiriáda – účastnil se Hodonín, Rychnov n. Kněžnou, Praha
 Pí. Marcela Dolečková se zůčastnila konference k projektu K2 - kvalita a
konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání
 účast na akci CVVZ ( Jura st. a Jura ml)
Ad 3.




Informace o rozpočtu roku 2013
schválen rozpočet 180 000,-Kč včetně MK
SZCH - nový pracovník ÚKPM p. Matej Kozub
rozpočet a program olympiády






v rámci MŠMT byla podána žádost o dotaci a zařazení do skupiny celostátních soutěží
typu B, kterému nebylo vyhověno. A následně byla OMCH zařazena do kategorie C,
což znamená celostátní soutěž bez přímé finanční podpory dotací z MŠMT.
firma UNIVIT sponzoruje soutěž v časopise Chovatel
na pořádání příštího kola OMCH se orientačně přihlásili p. Hertl a p. Šolc KS
Královéhradeckého kraje, dosud nepotvrdili, lze využít nabídku ČSCH OO Tábor
vypracování předběžného rozpočtu KPM jako celku do 30.9.2013

Ad. 4. Informace z Valné hromady a ÚV ČSCH
Předsedkyně J. Nováčková podala informace z VH.
Pan Kabát poděkoval za pozvání a informoval o účasti ÚV ČSCH na financování OMCH a
zčásti i jejím programu. Sdělil, že věří, že schválená částka 180 000,- Kč nebude překročena.
Ad. 5. Novela Stanov ČSCH
Generální sekretář očekává otázky k zástupcům vedení ÚV ČSCH ohledně novely stanov a
vysvětluje důležitost této novely. Připomínky zaslaly k dnešnímu dni jen dva subjekty
- OO ČSCH Kladno a ÚOK chovatelů zpěvných kanárů.
Ad. 6. Nové podmínky soutěže
O úpravu soutěžních podmínek byly požádány všechny ÚOK, vyjádřily se jen ÚOK chovatelů
okrasného ptactva, drůbeže a králíků.
Ad. 7. Vyhlášení CK 46. ročníku OMCH informace
Předsedkyně pí. Nováčková vyzývá přítomné, zdali se někdo hlásí k organizování příštího kola
OMCH. Pan Kabát navrhuje ČSCH OO Tábor, konkrétně ZO Tábor 1 a přednáší vizi příští
OMCH, včetně uspořádání výstavy MCH, která by probíhala v areálu místní střední školy.
Termín: začátek srpna 7. – 10. 8. 2014.
Ad. 8. Různé
p. Roman Kučera
Uvedl, že pokud by byl poskytnut finanční základ od ústředí ve výši 180 000,-Kč a ostatní na
doprovodný program by si organizátor sehnal sám, pak není problém OMCH organizovat. Je
jen třeba aby vše proběhlo včas aby byl čas na to, sehnat potřebné granty.
p. Rovenský st.
Zeptal se na dělení členských příspěvků. Dříve šly 2/3 přímo do rozpočtu ÚKPM.
Odpovídá p. Kabát a p. Výšek, že se tak stalo změnou na statut pracovní komise.
p. Němec
Připomíná, že v roce 2004 VH schválila dělení 1 : 3 (větší částka měla jít přímo do rozpočtu
ÚKPM), rovněž připomíná, že si děti platí velkou část sumy na soutěž.
p. Kučera
Rád by slyšel vizi k práci s mládeží od ÚV.
p. Výšek
Sděluje, že ÚV jmenuje nové pracovní komise. Navrhuje, aby ÚKPM pracovala v novém
složení a ocenil by příspěvky ke koncepci KPM. Zatím zůstává komise ve stejném postavení.
Po schválení nových stanov by došlo k řádným volbám a ustanovení nové KPM na úroveň
ústřední komise.
předseda ÚVČSCH p. Kotyza
Vyzývá KPM k vyjádření k návrhu stanov, a to do 30.9.2013 a k sestavení nového rozpočtu,
mimo rozpočet na OMCH tak, aby bylo připraveno pro VH.

Ad. 9. Diskuse
předsedkyně pí. Nováčková
Připomíná stálou kritiku na účast dětí z odborností O, K, Psi, AKVA, TERA a odkazuje na
znění § 1 Stanov ČSCH.
p. Rovenský st.
Připomíná článek p. Jahody v časopise Chovatel č. 9 v souvislosti s textem v preambuli Stanov
ČSCH.
p. Lihoťan člen ÚKPM SZCH
Sděluje, že mají stejné problémy, dokonce se průběh soutěže zkrátil na 2 ½ dne, přesto se jim
akci podařilo zorganizovat a medializovat. Navzdory těmto problémům věří v budoucí konání
vědomostních soutěží v SK i ČR.
p. Dolečková
Ptá se, zda byla letošní OMCH nějak mediálně zajištěna.
p. Jura ml.
Odpovídá: "Na celorepublikové úrovni, pokud víme, tak ne."
p. Morávková
Podotýká, že je medializace nutná.
p. Výšek
Navrhuje jak zapojit média k zveřejnění této akce. Odkazuje v tomto směru na aktivitu Mgr.
Kroftové.
p. Jura ml.
Vznáší připomínku, aby svaz vytvořil lepší podmínky pro fungování i početně slabších
odborností a přilákal tak jejich odborné chovatele do svých řad. Tím následně podpořil mimo
jiné i možnost specializovaným mladým chovatelům, aby měli kde odborně setrvávat ve svazu
i po dovršení plnoletosti.
p. Kučera
Podotýká, že úroveň OMCH mu přijde nízká a navrhuje rozdělit ji na část vědomostní a část
mazlíčci.
Pí. Štípková oponuje, že u nich pořádají takové výstavy s velkou účastí dětí a návštěvníků.
Uvádí příklad své dcery, která s mazlíčkem začínala a v současné době má chov na úrovni a
sama se velmi dobře umístila v letošní soutěži.
Výšek, Kučera, Nováčková
Diskuse kolem výběru dětí do OMCH. Diskutuje se pořádání výstav „mazlíčků“.
Předsedkyně pí. Nováčková uvádí že: "Pokud dítě nezískáme pro chovatelství do nějakých 10
až 14 ti let - (tj. v I. věk. kategorii), kdy začínají obyčejně s jedním "nestandardním" zvířátkem
a nepodpoříme ho, -tzn. nevychováme si z něj chovatele čistokrevných zvířat, tak mladé
chovatele budeme získávat čím dál tím obtížněji.Ve starším školním věku obyčejně zájmy dětí
již směřují jinam. Proto bych požádala všechny zkušební komisaře o trpělivost při zkoušení,
nechť si každý uvědomí, jak sám začínal. Rozdělení soutěžních kategorií; by bylo dle mého
názoru kontraproduktivní".
p. Výšek
Postřehy o kritériích k účasti na OMCH.
p. Slavík
Nesouhlasí s dělením. Dělení by děti odradilo, snížil by se počet soutěžících.
p. Kroupa
Vyslovil se proti stanovení bodovacího limitu k účasti na OMCH. Počet 17 – 20 bodů je
vyhovující.
P. Němec
Připomíná, že tento aktiv by měl dnes schválit připomínky k návrhu novely Stanov ČSCH.

Předsedkyně vyzvala přítomné k zaslání připomínek, sama je za KPM vypracuje. Dala
k té věci hlasovat. Návrh byl přítomnými schválen.
Přítomní rovněž odsouhlasili uspořádání příštího CK 46. OMCH v Táboře ve 2. týdnu
měsíce srpna 2014.
Ad. 10. Závěr
Po bohaté diskusi předsedkyně poděkovala přítomným za účast a aktivní přístup
k projednávaným záležitostem a jednání ukončila.
Jana N o v á č k o v á, v.r.
předsedkyně KPM ÚV ČSCH
Zapsala : Lucie Dejmková
Jana Korbová

