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Z Á P I S
z celostátní konference pracovníků s mládeţí, která se konala v Litomyšli
dne 6.srpna 2010 v rámci konání CK OMCH
P r o g r a m : 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ocenění pracovníků s dětmi a mládeží (BL)
Organizační řád ÚKPM
Kontrola plnění usnesení minulé konference
Zpráva RK ÚKPM
Informace z Valné hromady ČSCH
Návrh rozpočtu na rok 2011
Projekt dlouhodobého vzdělávání a práce s mládeží v ČSCH
Vyhlášení 43. ročníku OMCH
Různé
Usnesení

Přítomni /předsedové OKPM/:
Př. Krejčí /Brno/, Fiala /Domaţlice/, Mgr.Paličková /Frýdek Místek/, Klimeš /Havlíčkův
Brod/, Rovenský st. /Hodonín/, Nováčková /Kolín/, Mohelská /Kladno/, Hazdra /Mladá
Boleslav/, Bc.Gajda /Opava/, Štěpankevič /Ostrava/, Kabátová /Přerov/, Kučera /Svitavy/,
Němec /Vsetín/, Ondovčák /Nový Jičín/, Nedělka /Jihlava/, Ing.Lisnerová /oblast Plzeň/, Bc.Jura
/Praha/, Slavík /Prostějov/, Kabátová /Přerov/,Sirotek /Příbram/, Hauser /Šumperk/, Kantová
/Tachov/, Šimek /Uherské Hradiště/, Tomášů /Ţďár n/S/.
Omluvena : Mgr. Ambroţová /Břeclav/.
Přítomni /kontaktní osoby/ : Sikora /Karviná/, Korec /Klatovy/, Nováčková /Kutná Hora/,
Řadová /Náchod/, Srovnal /Olomouc/, Ing. Konrád /Praha západ/
Omluveni : Ambroţ /České Budějovice/, Peterka /Liberec/, Vilhelm /Louny/
Přítomni ÚKPM a RK : Jura st., Ing.Čumíček, Hrubá, Bc.Jura , Kičurová, Korec, Kučera,
Nováčková, Štěpankevič.
Omluvena : Dolečková.
ÚOK : Caithamlová – králíci, Ing.Valehrach - exotické ptactvo, Kroupa – akvaristika, Ing.
Konrád – ovce, kozy, Mgr.Bc.Andrea Kroftová – drobní hlodavci.
Hosté : RNDr.Martin Smrček, generální sekretář ČSCH, Martin Kabát, KKA Jihočeského kraje,
Martin Smetana, vedoucí organizačního týmu, Lubomír Pfefer, člen ÚKPM SZCH, Ing. Miloslav
Čapík, l. Labská investiční a.s., Jiří Rovenský ml.,Lucie Vokrouhlíková, Zdeňka Ţitníková.
Sekretariát ÚV : Korbová, Marušák.
V úvodu přivítal předseda ÚKPM, pan Vlastimil Jura, delegáty konference a hosty a poţádal
je o krátkou tichou vzpomínku na dlouholetého pracovníka s mládeţí na okrese Tachov, pana
Vojtěcha Bartoše. Poté nechal schválit program konference, kde došlo k předsunutí bodu 6
Organizační řád ÚKPM na druhé místo programu. Hlasování: vizuální většina přítomných pro,
tři se zdrţeli, nikdo nebyl proti.
Usnesení: Program jednání byl schválen.

Předseda předal slovo organizátorům soutěţe panu Romanu Kučerovi a Martinu Smetanovi.
Podrobně představili přítomným ,s pomocí speciální mapy, sobotní program, konkrétně několik
tras plánovaného výletu do pískovcových skal Toulcovy Maštale a na zámek Nové Hrady.
Ad.1. Předseda komise pak představil delegátům probíhající akci Březový lístek a v rámci
toho pak slavnostně předal pánům Nedělkovi a Slavíkovi zelené odznaky Březových lístků.
Dodatečně k nim obdrţí příslušné diplomy. Oběma poděkoval za dlouholetou aktivní činnost
s mládeţí.
Předseda vyzval přítomné, aby doplnili svými podpisy prezenční listinu, aby bylo moţné
spočítat počet přítomných oprávněných delegátů pro konstatování, zda je konference usnášení
schopná. Po doplnění prezenční listiny bylo konstatováno, ţe je přítomno 30 delegátů s hlasem
rozhodujícím, coţ je nadpoloviční většina oznámených funkcionářů pro práci s mládeţí,
konference je usnášení schopná a pro přijetí usnesení je třeba většina 16 hlasů.
Ad.2.
Přítomní pak diskutovali předloţený návrh Organizačního řádu Ústřední komise pro
práci s mládeţí. Připomínky a úpravy se týkaly především bodů 3.3.; 5.2. a 5.4. Př. Nedělka
doporučil začlenit do řádu zákaz konzumace alkoholu dospělých osob. Přítomní vzali
připomínku na vědomí. Hlasování: 20 delegátů bylo pro návrh po úpravách, nikdo nebyl proti, tři
delegáti se zdrţeli.
Usnesení: OŘ byl přijat.
Ad.3. Předseda pak přistoupil ke kontrole plnění usnesení z minulé konference.
Bod 2 – zaslání návrhů na CK OMCH 2010 bylo splněno
Bod 4 - návrh doplnění Stanov byl LK předán v termínu
– návrh zásad pro práci s mládeţí byl předán LK ve formě prováděcího předpisu pro práci
s mládeţí, zatím platí Doporučené zásady pro práci s dětmi a mládeţí
Bod 5 – změna způsobu hodnocení okresů – byla zapracována do zásad
- změna názvu soutěţe /navráceno na uţ kdysi pouţívaný název/ na Olympiádu mladých
chovatelů – bylo splněno
– provedení dalších změn – přihlášky do ČSCH neobsahují e-mailové kontakty, formuláře
evidenčních listů nedokonalé, hlášení evidence členů nemají vypovídací schopnost a vyuţití
z důvodu nedůslednosti ze strany OO a ZO, členské průkazy nedostatečně vyplněné, bez podpisů
razítek a fotografií – zatím se nezrealizovalo.
Po diskusi, především k vyplňování členských průkazů – zazněl poţadavek na zveřejnění
vzoru , eventuelně dát přímo do stanov, co má členský průkaz obsahovat, jaké má mít náleţitosti.
Pan Rovenský konstatoval, ţe u nich mají děti průkazy v lepším pořádku neţ dospělí. Hovořilo
se i o vyuţití členského průkazu – v podstatě jej členové nemusí nikde předkládat. Předseda
informoval, ţe na poslední VH bylo přijato usnesení, ţe vzhledem k mnoţství průkazů na skladu
a s ohledem na potřebu hospodárnosti se budou stávající členské průkazy nadále pouţívat aţ do
vypotřebování zásob.
Hlasování o schválení zápisu z loňské konference: vizuální většina pro, nikdo proti, čtyři delegáti
se zdrţeli.
Usnesení: Zápis z konference 2009 byl schválen.
Ad.4. Předsedkyně revizní komise ÚKPM př.Dagmar Kičurová pak hovořila o dobré
spolupráci s ÚKPM. RK se věcně vyjádřila k některým nedostatkům – kromě záleţitosti
přednostního prodeje DVD ze strany organizátorů soutěţe ve Ţďáru n/S. nebyly shledány
nedostatky v dokladech, čerpání rozpočtu a činnosti komise.
Usnesení: Konference vzala přednesenou revizní zprávu na vědomí.

Ad.5. Informaci o průběhu a usnesení XVII. Valné hromady ČSCH podal předseda ÚKPM.
Zdůraznil, ţe usnesení bylo jiţ publikováno v časopise Chovatel. Vyzval přítomné k dotazům –
přítomní nepodali ţádné doplňující otázky.
Usnesení: Informace o VH byla vzata na vědomí.
Ad.6. Přítomní obdrţeli na místě návrh rozpočtu ÚKPM na rok 2011. Předseda předeslal, ţe
dosud nebyla ze strany ÚV dána kriteria pro jeho přípravu, proto seznamujeme delegáty pouze
s rámcovým návrhem rozpočtu s ohledem na finanční moţnosti. Po krátké diskusi přítomní
delegovali pravomoc ÚKPM k dotvoření rozpočtu s poţadavkem, aby příště obdrţeli návrh
rozpočtu jeden měsíc před konáním konference. Výsledek hlasování : většina pro, nikdo proti,
pět delegátů se zdrţelo.
Usnesení: Návrh rozpočtu byl přijat. ÚKPM je zplnomocněna jej upravit dle kriterií ÚV ČSCH.
Ad.7. Předseda komise pak delegátům představil ing. Miloslava Čapíka, manaţera l. Labské
investiční a.s.. Pan Čapík poděkoval komisi za pozvání a podal podrobnou informaci o uzavření
dohody s ÚV ČSCH ve věci pomoci při hledání finančních prostředků pro Český svaz chovatelů.
Záměr bude realizován ve dvou projektech – základním a investičním. V základním projektu
Nabídne společnost ÚKPM speciální partnerství a v té souvislosti učinil veřejný příslib, ţe na
podporu činnosti oceněným pracovníkům s mládeţí (Březový lístek) poskytnou zpětně pro tento
rok kaţdému částku 3 000 Kč. Do konce měsíce září se sejdou s ÚKPM a budou hledat další
moţnosti spolupráce, která by vycházela z našich potřeb, ve snaze ulehčit ČSCH finančními
dotacemi na práci s mládeţí. Uvedl uţ konkrétní případ spolupráce s OO ČSCH v Prostějově
s přítomným panem Slavíkem. Pan Čapík dále informuje o několika jednáních, které podnikl na Prezidiu Policie ČR ve věci práce s mládeţí proti kriminalitě, drogám , s krajskými hejtmany
o podpoře činnosti s ČSCH, se společností O 2 o získání benefitů za hovory a SMS, O
moţnostech příhraniční spolupráce bude jednat s polským velvyslancem. Vrací se k předchozím
projednávaným záleţitostem a řekl, ţe problematika členských průkazů by neměla odradit
získání nových mladých chovatelů, jednou se dostanete k zavedení jednoduchých čipových karet.
K návrhu rozpočtu sdělil, ţe ÚV ČSCH by měl ÚKPM jasně stanovit celkovou výši financí
k čerpání a rozpočet podle potřeb upravit.
V závěru svého vystoupení vyzval pan Čapík přítomné k zaslání podnětů a konkrétních
poţadavků v jasné, krátké, písemné formě s vyjádřením základní myšlenky poţadavku na tyto
adresy : labska@labska.eu nebo capik@labska.eu a to obratem, neboť projekt bude
uzavřen do 10.10.2010 na příštích pět let. Platí pro mládež od 6 do 17 let.
Pan Čapík připomíná, ţe všechny dodané finance se přísně kontrolují, projekt musí být
předem schválen, nevyčerpané prostředky se většinou mohou vracet, některé však nikoliv a jsou
pak sankcionovány. Ne všechno se financuje z prostředků EU, také z veřejného a soukromého
sektoru. MF uţ stanovilo spoluúčast státu na těchto částkách aţ do roku 2016.
K projednaným záleţitostem se krátce vyjádřil pan RNDr.Smrček. Informoval o současné
finanční situaci Svazu, kterou je třeba citlivě vnímat a především na všech úrovních šetřit.Dodal,
ţe organizátoři příštího kola by sami měli připravit rozpočet na soutěţ a poţádat o dotaci.
Ing. Konrád sdělil, ţe prozatím neznáme výši dotace pro ČSCH a dodal, ţe naše příjmy jsou jen
z části členských příspěvků a z části dotace Mze. Pan Čapík následně oznámil, ţe organizátorům
příštího MK soutěţe 1.LI a.s. poskytne sponzorský příspěvek ve výši 30 000 Kč na krytí nákladů
doprovodného programu. Od přítomných sklidil potlesk.
Usnesení: Podaná informace o podpoře práce s mládeţí byla vzata na vědomí.
Ad.8. Předseda komise pak informoval delegáty o závěrech usnesení ze schůze ÚKPM, která
se konala 4.8.2010, především o změně, kdy kaţdá ze čtyř částí soutěţe bude hodnocena 30

body, celkem 120 body. Název obhajoba písemné práce bude nahrazen označením odborný
pohovor, bude třeba zajistit 30 otázek a 30 poznávaček, dále byl zrušen limit na udělení poháru.
Pro postup do MK je zrušen limit 100 bodů s tím, ţe bude povinností zkušební komise vyslovit
se k případné reprezentaci u prvních tří soutěţících. Dále se komise usnesla na novém způsobu
předávání soutěţních prací v elektronické podobě, v termínu nejpozději do roku 2013.
Dále předseda vyhlásil 43. ročník Olympiády MCH. Informoval, ţe příští MK soutěţe bude
s největší pravděpodobností v Opavě, zatím však záměr není písemně potvrzen. Petr Gajda sdělil,
ţe je záleţitost v jednání a do 15.10.2010 pošlou podmínky za jakých organizaci soutěţe jsou
schopni zabezpečit. Sdělil také, ţe by se „startovné“ mělo zvýšit a v rámci šetření s finančními
prostředky zváţit, zdali by zkušební komisaři z ÚOK měli být na soutěţi po celou dobu. K tomu
se rozvinula diskuse, která byla ukončena přijetím zásady, ţe kaţdý komisař si předem
v návratce závazně objedná ubytování a stravování s tím, ţe pokud objednávku nedodrţí, uhradí
následně všechny příslušné náklady s tím spojené.
Předseda oznámil místa konání dalších CK a MK Olympiády mladých chovatelů:
r. 2012 CK Střední Čechy , Čáslav /J. Nováčková /, r. 2013 MK Praha /Bc. Jura / - bude mít
moţnost získat finance na mezinárodní akci, r. 2014 CK a r. 2015 MK – zatím konkrétně
neurčeno /Morava?/.
Předseda informoval o seminářích CVVZ, kde se setkávají pracovníci s mládeţí z celé
republiky. V nabídce jsou různé, velmi zajímavé témata. Potencionální zájemce odkazuje na
webové stránky : www.cvvz.cz . Vloţné na seminář činí 380 Kč na osobu a je v něm zahrnuto
ubytování a stravování, cestu si účastníci hradí sami. Letošního semináře se zúčastní za ÚKPM
př. Jura st. a př.Bc. Jura ml.
Pan Jura dále objasnil důvody pro vstup Českého svazu chovatelů do České rady dětí a
mládeţe a odkladu projednání naší ţádosti o přijetí na podzimní zasedání této organizace.
RNDr.Smrček spolu s Tomášem Marušákem podali informaci o přípravě nových svazových
webových stránek.
Předseda komise pak ještě připomněl, ţe je třeba ještě v Litomyšli sestavit skupiny dětí a jejich
doprovod pro společný odjezd na 6. ročník mezinárodní vědomostní soutěţe, která se koná letos
v Nitře ve dnech 19.-22. srpna 2010 s tím, ţe příslušní vedoucí okresních druţstev musí během
soboty kontaktovat rodiče těchto dětí a ověřit jejich souhlas k účasti i z pohledu, zda mají děti
v pořádku cestovní doklady.
V diskusi vystoupili :
 př. Rovenský st. poděkoval za nový systém hodnocení soutěţe jednotlivců
 př. Bc.Gajda hodnocení oponuje, nepovaţuje je za spravedlivé
 př. Mgr.Paličková se dotazuje v jakém systému je třeba práce dětí posílat – word nebo
PDF
 delegát z Ostravy navrhuje, aby práce v el. podobě měly za povinnost jen děti ve starší
kategorii
 př. Sirotek je zásadně proti, míní, ţe zatím ještě není vhodná doba pro tento způsob
 př. Kučera vysvětluje důvod proč ÚKPM tuto formu navrhla
 př. Pfefer vyslovuje názor, ţe tento způsob dětem soutěţ ztěţuje a navrhuje, aby se
v rámci šetření zkoušejícím nehradily odměny za zkoušení v komisi.
Rozsáhlá diskuse na toto téma byla ukončena hlasováním kdo je pro nový způsob předávání
písemných prací v elektronické podobě dle rozhodnutí komise. Hlasování: pět delegátů bylo
pro, ostatní proti.
Př. Sirotek přišel s protinávrhem, aby se nadále písemné práce předávaly jen v písemné
podobě poštou. Znovu se hlasovalo s výsledkem : vizuelní většina pro návrh, proti nikdo, 3
delegáti se zdrţeli.
Usnesení: Konference zrušila rozhodnutí ÚKPM o zasílání soutěţních písemných prací
nejpozději od roku 2013 v elektronické podobě.

Ad.9. V diskusi dále hovořili :
 př. Caithamlová vyslovila dotaz na neohlášenou neúčast dvou německých soutěţících,
přeloţila a ohodnotila jejich práce, dále nabídla, ţe můţe zájemcům zaslat králikářské
otázky
 př. Kučera vyslovil názor, ţe ještě nenastal čas pro účast soutěţících z Německa, jen ze
Slovenska
 př. Sirotek ţádá, aby se zveřejnila jména těch, kteří se přihlásili k účasti a nepřijeli
 RK ÚKPM tento seznam vypracuje
 př. Rovenský st. informuje o konání jejich výstavy a všechny včetně slovenských
chovatelů na výstavu zve
 obecně byl vysloven poţadavek, aby byly v broţuře /pozvánce/ zveřejněny telefonní
kontakty a e-maily na vedoucí okresních soutěţních druţstev dětí a podat LK poţadavek,
aby byla ve Stanovách ČSCH právně ošetřena moţnost zahájit znovu konferenci po
určitém časovém limitu při malém počtu přítomných delegátů konference – specifikum
ÚKPM – ze 75 okresních, městských a oblastních organizací je aktivních cca třetina.
V závěru konference poděkoval zástupce ÚKPM SZCH př. Lubomír Pfefer za pozvání
na soutěţ a sdělil podrobnosti o konání vědomostní soutěţe v Nitře.
Předseda ÚKPM př. Jura pak poděkoval přítomným za aktivní přístup k projednávaným
záleţitostem a konferenci v pozdních večerních hodinách ukončil.

Vlastimil J u r a, v.r.
předseda ÚKPM ČSCH
Zapsala : Jana Korbová

