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ZÁPIS
z celostátního aktivu pracovníků s mládeží, který se konal v Rumburku dne 12. srpna 2016 v rámci
konání CK 47. OMCH 2015

OO ČSCH – přítomni:
Vlastimil Jura st. (Děčín), Mgr. Dita Kovářová (Domažlice), Ing. Lada Šípová (Havlíčkův Brod), Lenka
Hykšová (Hodonín), Eva Paličková (Frýdek Místek), Jana Nováčková (Kolín a Kutná Hora), Jaroslav
Hazdra (Mladá Boleslav), Zuzana Karasová a Nela Friedlová (Nový Jičín), Michaela Drgová (Opava),
Zdeňka Klimková (Ostrava), Morávková (Jičín), Dita Keslová (Plzeň), Eva Ryšavá (Praha-západ), Ing.
Lucie Vokrouhlíková (Hl. město Praha), Vratislav Slavík (Prostějov), Pavla Kabátová (Přerov), Žáčková
(Příbram), Roman Kučera (Svitavy), Vladislav Němec (Vsetín), Jiří Boháček (Žďár nad Sázavou), Dana
Caithamlová (Beroun), MVDr. Vlastimil Šimek.

Omluveni: Brno.
KPM – přítomni: Jana Nováčková, Marcela Dolečková, Dana Caithamlová, Mgr. Vlastimil Jura,
MVDr. Vlastimil Šimek, Roman Kučera, Zdeňka Klimková

Zkušební komise – přítomni: Dana Caithamlová – králíci, Vlastimil Jura st. – kočky.
Hosté – přítomni: Lubomír Pfeffer – předseda ÚKPM SZCH, Elena Yurová, Josef Buršík – pořadatel
příštího CK

Sekretariát ÚV ČSCH – omluveni: generální sekretář Ing. David Rameš, tajemnice Tereza Čulíková
V úvodu přivítala předsedkyně, paní Jana Nováčková, přítomné účastníky, zvláště pak milého
hosta ze Slovenska – pana Lubomíra Pfeffera, předsedu ÚKPM SZCH. Předsedkyně pak seznámila
přítomné s programem aktivu, který byl přítomnými jednomyslně schválen. Také představila
všem zúčastněným novou tajemnici KPM ÚV ČSCH paní Terezu Čulíkovou. Následně přistoupila
ke kontrole zápisu a přijatých usnesení z minulého aktivu, který se konal u příležitosti MK 47.
OMCH dne 21. srpna 2015 v Ostravě. Zapisovatelkou aktivu pracovníků s mládeží byla pověřena
Zdeňka Klimková, ověřovatelem MVDr. Vlastimil Šimek.
Konstatovala splnění těchto úkolů:

 žádost na MŠMT – OMCH byla pro školní rok 2016-17 zařazena do kategorie C
 byla zpracována metodika pro práci s dětmi a mládeží a bude v září 2016 umístěna na
webové stránky svazu

 informaci z Valného shromáždění ČRDM podal Mgr. Vlastimil Jura:
o pojištění, další nabídky k možnosti vzdělávání pracovníků s mládeží
o možnost zakoupení systému ESO, který zajišťuje pro členské organizace účetnictví.
Také je možnost provázat jej s databází ČSCH. Systém ESO stojí 500 Kč na rok

o možnost spolupráce jednotlivců (15–26 let, některé programy až 30 let) v neziskovém
sektoru zabývajícím se práci s mládeží v rámci EU

o CVVZ – Celostátní vzájemná výměna zkušeností 2016, se bude konat v termínu 11. –
13. listopadu 2016 (viz http://www.cvvz.cz/propozice), jedná se o školení pracovníků
s mládeží rozdělené na volitelné 1 až 3 hodinové bloky (od psychologie, pedagogiky,
pořádání táborů a soutěží pro děti až po outdoorové a umělecké aktivity). Cena je
500 Kč, ubytování je v tělocvičně

 informaci z mimořádné Valné hromady ČSCH konané na podzim 2015 podala paní Jana
Nováčková – stanovy byly připomínkovány v každé fázi jejich úprav. I přes to bude volit KPM
VH, navrhovat členy bude ÚOK a delegáti konference pracovník s mládeží. Volby proběhnou
v roce 2018. Pozn. pana Němce se vztahovala k tomu, že je špatné, že předsedu KPM bude
volit VH.

 členka KPM paní Marcela Dolečková splnila úkol provedení kontroly členství soutěžících ve
vztahu k výběru poplatků, za to ji vyslovila dík předsedkyně KPM

 předsedkyně KPM opět zajistila celoroční průběh korespondenční soutěže v časopise
Chovatel na CK Rumburk byla možná bezplatná účast dvou vedoucích (týkalo se okresů, které
přesáhly počet 10 účastníků)

Nesplněné a nové úkoly se týkají:

 zasílání písemných prací soutěžících – nedošlo ani 50 % prací v elektronické podobě
 aktivně dbát na bezúhonnost osob, které pracují s dětmi a mládeží a specifikovat požadavky
na člena UKPM

 zpracování metodiky k tvorbě písemných prací soutěžících
 projednání vyúčtování CK v Rumburku a dotace od firmy Tonak na následujícím aktivu v roce
2017

 zanesení jména zdravotníka do brožury kola
 umístění hodnotícího archu k písemným pracím soutěžících na webové stránky svazu a jeden
prázdný vytištěný formulář vložený do každé písemné práce

 umístění výsledkové listiny MK Ostrava 2015 a CK Rumburk 2016 na webové stránky
Po projednání zápisu z minulého aktivu vystoupil s příspěvkem pan Buršík z ÚV (komentoval situaci
celostátních výstav pro rok 2017, 2018 a 2019). Prostory pro výstavy nabízí Lysá nad Labem a PrahaLetňany, naopak Olomouc vhodné prostory nemá. Také zmínil vydávání katalogu s přehledem, který
by obsahoval jméno vystavovatele a přehled chovaných zvířat.
Předsedkyně konstatovala také uplynulé schůze KPM, které se věnovaly hlavně nastávajícímu CK
v Rumburku; na dřívějších schůzích se řešilo pořadatelství OMCH 2016, o které požádal pan Hertl
(Hradec Králové), avšak místo, kde by bylo kolo uskutečněno (Josefov), neodpovídalo požadavkům

pro pořádání akce. Dále se přihlásili o pořadatelství D. Hrubá a P. Sirotek (Sedlčany), avšak kvůli
prodlužování vyjádření ze strany ÚV ČSCH ztratili možnost získat grant a tak se kola v značné časové
tísni na vyzvání KPM ujal pan Jura st. (Rumburk).
Zároveň proběhla diskuse k následujícím kolům, kdy k pořadatelství pro rok 2017 se přihlásil pan
Buršík a vystoupil s nákresem programu (místní jízdárny a chov koní, ekofarma, muzeum, rozhledna
na Čerchově, Chodsko, v záloze je i návštěva policejní CHS vychovávající služební německé ovčáky).
Celá soutěž by probíhala v Poběžovicích s tím, že ubytování je rozděleno do dvou lokalit; domov
mládeže v Domažlicích má kapacitu celkem 110 míst a v hotelu, který se nachází v Poběžovicích, je
míst 88. Pro samotnou soutěž jsou naplánovány 4 interaktivní učebny s počítačem a dataprojektorem
a další 4 učebny s možností připojení techniky vlastní. Pro slavnostní zahájení a ukončení je vhodná
místnost v hotelu, která nabízí až 300 míst. Také se pan Buršík bude snažit o oslovení německých
účastníků, kteří by se minimálně mohli zúčastnit kola jako návštěvníci. Svůj projev ukončil spuštěním
krátkého DVD o Poběžovicích a okolí, kde by se mělo celé kolo uskutečnit. Termín akce je určen na
první týden v srpnu. K tomu se vyjadřuje pan Pfeffer, že nevidí problém v datu (jednalo by se o kolo
mezinárodní, tudíž před ním musí proběhnout celostátní kolo na Slovensku) avšak vidí velkou
komplikaci ve vzdálenosti v souvislosti s financemi. Pan Buršík však nabízí alternativu přepravy
slovenských účastníků mikrobusem např. z Brna. Termín vyjádření k pořadatelství určil pan Buršík na
25. srpna 2016, ÚV by pak měl rozhodnout v září.
Na rok 2018 se předběžně přihlásila o pořadatelství Praha. Mgr. Vlastimil Jura popsal velmi stručně
strukturu kola, která by kopírovala koncept olympiády z roku 2013, která v Praze proběhla. Také
podotkl, že by se jednalo o kolo mezinárodní, s čímž neměl zástupce Slovenské republiky problém.
Ubytování je naplánováno opět na České zemědělské univerzitě (Praha-Suchdol) a program by byl
upřesněn.
Na rok 2019 se zatím žádný okres o pořadatelství nepřihlásil.
Dále se probíral program na sobotu 13. 8. 2016. Pan Roman Kučera vznesl dotaz ohledně dotací od
firmy Tonak. Dle informací ze středeční schůze KPM (10. 8. 2016) je poskytnutá částka vázána na
organizaci celostátního kola. Vzhledem k tomu, že je pátek večer a nikdo z organizátorů o tom
účastníky kola neinformoval, vznesl R. Kučera dotaz, jakým způsobem bude částka proúčtována.
Rovněž byla diskutována problematika, že o této finanční částce se vědělo dopředu před celostátním
kolem, a tak mohla být tato částka konkrétně zahrnuta do nákladů celostátního kola (např.
proplacení vstupného, cestovného, případně objednání autobusů). Se stejným dotazem na vedení
KPM a organizátory celostátního kola vystoupilo několika dalších delegátů (např. E. Paličková, M.
Dolečková a další). Po diskuzi bylo odsouhlaseno, že díky grantu Tonaku je možná úhrada vstupného
a cestovného. Program zůstal individuální, většina okresů si vybrala návštěvu ZOO Děčín, v plánu také
zůstala návštěva Českého Švýcarska.
Kvůli náhlé chovatelské záležitosti musela jednání opustit tajemnice Tereza Čulíková, a tudíž nemohly
být projednány finance a celkové náklady na letošní kolo. K tomu se vyjádřila paní Keslová
s požadavkem řešit na nadcházejícím aktivu 2017 vyúčtování letošního kola olympiády. Také požádala
o zveřejnění vyúčtování dotace, kterou poskytla firma Tonak. Na aktivu bylo dohodnuto, že
vyúčtování celostátního kola Rumburk 2016 bude přílohou zápisu tohoto aktivu. Zároveň to bude
sloužit rovněž jako nástin pro případné další organizátory celostátních kol. Mgr. Jura poznamenal, že
kdokoliv může kontaktovat členy KPM o pořadatelství dalších CK/MK a pro představu mu bude
poskytnut elektronický přehled financování kol od MK v Opavě (rok 2011) až po letošní kolo soutěže,
tedy CK Rumburk (2016).
V diskusi pak byla vznesena věcná připomínka slečny Vokrouhlíkové o zanesení jména zdravotníka do
brožury kola. Umožnilo by to vedoucím lépe reagovat na případné problémy, zvláště pak těm
pracovníkům s mládeží, kteří z předchozích let zdravotníka ještě osobně neznají.

Vystoupila též slečna Hykšová s požadavkem zpracování metodiky pro tvorbu písemných prací
soutěžících. Hovořila též o sjednocení fontu a vzhledu prací stejně jako mají prestižní soutěže jako
biologická olympiáda či SOČ. Na to konto vystoupil MVDr. Vlastimil Šimek s návrhem snížení
bodování písemných prací, který byl projednán na schůzi KPM ve středu před CK, kde dostal za úkol
vypracovat nový návrh bodování. Na tento návrh se ozvaly slečny Karasová a Klimková, které považují
snížení hodnocení za kontraproduktivní. Mohlo by docházet k tomu, že účastníci budou vědomě
práce odbývat, protože budou vědět, že bodování není vysoké. Dr. Šimek hovořil o nutnosti praktické
výchovy mladých chovatelů a snížení teoretizace soutěže. Proto by se naopak mohly navýšit bodový
koeficient u poznávačky a testu, které považuje v soutěži za zásadní.
Padl však návrh Mgr. Jury zadávat např. 5 témat na rok dopředu, aby se měly děti čeho držet a
podpořilo se v pracích vlastní pozorování a praktická část. K tomu se vyjádřil pan Roman Kučera, že by
práce měly podobu jako doposud a k tomu by bylo přidáno pár stran na dané téma. K tématům se
negativně vyjádřila paní Mgr. Kovářová, že mladší děti, zejména tedy I. kategorie, bude mít s psaním
prací na konkrétní téma velký problém. Vzhledem ke své bohaté praxi ve školství ví, že požadovat
témata po mladších dětech není možné.
Dále bylo delegáty okresů požádáno, aby byla dětem poskytnuta zpětná vazba k písemným pracím.
Slečna Vokrouhlíková navrhla elektronický formulář či tabulku, jehož založení je zadarmo a trvá
pouze několik minut. K tomu se vyjádřil MVDr. Šimek, že v odbornosti králíků, kde zkouší již delší
dobu, dává účastníkům tištené hodnocení, které ke každé práci sepisuje. Slečna Klimková požádala o
umístění webového formuláře na webové stránky svazu, aby si je mohli členové všech komisí
stáhnout. Pan Šimek přislíbil zaslání upravené předlohy tajemnici. Vedoucí okresů se shodli, že by
bylo vhodné formuláře vytištěné vkládat do každé práce.
Mimoto, bylo vzpomenuto, že z hlediska časové tísně není do budoucna možné obsazovat zkušební
komisi tajemnicí KPM, která na starosti své vlastní úkoly, především organizačního charakteru na
celostátním kole. Do komisí, kde chybí zkušební komisař, mají být přednostně oslovováni odborníci
z okolí místa pořádání celostátního kola. Někteří delegáti rovněž vzpomenuli možnost obsazovat tam
vybrané vedoucí okresů (bývalé soutěžící), což se shledalo s kladnou odezvou.
Další diskuse se věnovala odbornosti králíci. Ing. Lada Šípová navrhla rozdělení odbornosti na dvě
skupiny – výstavní králíci a králičí hop s tím, že když má dítě králíka určeného na hop, je pro něj velmi
problematické se učit všechna plemena ze vzorníku a porozumět výstavám. Tomu oponovala slečna
Ryšavá, která poukázala na znevýhodnění některých dětí (například těch, které mají králíčka, který
není určený ani k hopu ani k výstavám). Také se vyjádřila k tomu, že by nebylo vhodné bodovat
zvláštními body výstavní činnost dětí, protože k tomu nemají všechny děti podporu a došlo by tak
k znevýhodnění. Tomu oponovali D. Caithamlová, dr. V. Šimek, R. Kučera, kteří jsou toho názoru je
potřeba mladé chovatele v ČSCH vést k praxi. Rovněž bylo připomenuto, že situace s výchovou MCH
v Praze je zcela diametrálně odlišná než ve zbytku republiky, kde se MCH daleko více prakticky věnují
chovu zvířat. Slečna Drgová ještě vstoupila s poznámkou k zvláštnímu obodování výstav tím, že je to u
některých odborností nereálné, protože výstav v odbornostech (např. teraristika či kožešinová
zvířata) není v naší republice dostatek. Ve finále této debaty se delegáti okresů i KPM shodli, že dítě,
které vystavuje, bude mít výhodu i když se nebude ohodnocovat zvláštními body navíc, protože bude
větším odborníkem v problematice a bude obohaceno cennými praktickými zkušenostmi. Tímto byla
diskuse k rozdělení odbornosti a nadhodnocování výstavně aktivních dětí uzavřena.
Nakonec paní Caithamlová a dr. Šimek požádali o vysvětlení J. Nováčkovou. Chtěli vědět, proč došlo k
jejich negativnímu hodnocení na Valné hromadě ČSCH předsedkyní komise J. Nováčkovou. Oba
dotyční uvedli, že nebyli předsedkyní komise o tomto informováni a považují to za nekorektní

jednání, které se navíc nezakládalo na pravdě. Dr. Šimek uvedl, že takové jednání je ze strany
předsedkyně KPM nepřípustné. Dana Caithamlová vzpomenula kreslící a jiné soutěže pro děti, které
organizovala na velkých výstavách, později i ve spolupráci s dr. V. Šimkem. Vzhledem k tomu, že MCH
králíků jsou dlouhodobě největší odborností na kole (tradičně 20 a více MCH), není časově možné
zasedat zároveň v jiných komisích, jak si to J. Nováčková představuje. Mimoto, dr. Šimek uvedl, že
řadu let dělá na celostátním kole výsledkovou listinu soutěžících a okresů, přičemž mu na to byl
vyhrazen páteční soutěžní den. Oba dotyční dále hovořili o návratnosti soutěže, kdy u MCH králíků
dobře funguje aspekt, že se někteří MCH rozhodnou pro funkci posuzovatele či jiného svazového
funkcionáře. Ne u všech soutěžních odborností tomu tak je. V diskusi oba přítomné podpořila řada
delegátů aktivu. K přednesené výtce podala J. Nováčková vysvětlení a zopakovala všechny informace
a argumenty, které byly řečeny na již zmíněné VH a které si dotčení nezjistili, což vedlo k mylné
interpretaci slov předsedkyně. Zopakovala nejnutnější potřeby, které má KPM při pořádání každé
OMCH a které její někteří členové opakovaně odmítají plnit a tím ohrožují regulérnost a chod
samotné soutěže. Navíc tak ztrácí smysl jejich členství v komisi, která se prioritně má věnovat dětem
a mládeži jako celku a ne skupině jen u jedné odbornosti. V žádném případě nechtěla J. Nováčková
snižovat odborný přínos členů KPM, právě naopak. Následně ocenila vysoké a profesionální nasazení
Dr. Šimka a paní Caithamlové při zkoušení odbornosti králíků. Při jejich zmíněném postupu práce,
nejčastěji pouze v jedné odbornosti, mají být tedy zkoušejícími odborníky za jednotlivé ÚOK nikoliv
členy KPM. Ta má rozsáhlejší povinnosti a hlubší poslání, než jen zkoušení a prosazování jedné
odbornosti OMCH. Doplnila také, že bývalí soutěžící i z ostatních odborností jsou chovatelskými
odborníky na různých pozicích v rámci ČSCH, ale také mimo něj, což zvyšuje prestiž celého svazu.
Následně zmínila, že soutěž je především pro děti a o dětech napříč všemi odbornostmi a podle toho
se také musíme řídit. Delegáti přijali smířlivá slova předsedkyně souhlasně.
V závěru jednání byla přijata následující usnesení:
1. Bude se dbát na vybírání prací jak v písemné tak elektronické podobě.
2. Podmínky soutěže zůstávají pro příští rok beze změny. Vyhlášení příštího ročníku olympiády
včetně místa konání bude v termínu zveřejněno na svazových webových stránkách a
v časopise Chovatel.
3. Ke každé písemné práci bude přikládán hodnotící arch, kde komisaři vypíší své poznámky a
komentáře, aby soutěžící a vedoucí okresů měli zpětnou vazbu.
4. V brožuře bude uvedeno jméno, příjmení a kontakt na zdravotníka.
5. Aktiv bere na vědomí příspěvky v diskuzi.
6. Obsazování zkušebního komisí bude realizováno členy KPM a přizvanými odborníky,
alternativně vybranými bývalými soutěžícími (vedoucími okresů) po schválení členy KPM.
Předsedkyně poděkovala všem přítomným za účast a aktivní jednání a zasedání po 23. hodině
ukončila.
Jana Nováčková, v.r
předsedkyně KPM ÚV ČSCH
Zapsala: Zdeňka Klimková, členka KPM
Zápis ověřil: MVDr. Vlastimil Šimek, člen KPM

