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Z Á P I S
z celostátního aktivu pracovníků s mládeží, který se konal v Ostravě
dne 21.srpna 2015 v rámci konání MK 47. OMCH 2015
OO ČSCH - přítomni:
Vlastimil Jura (Děčín), Mgr. Dita Kovářová (Domažlice), Jaroslav Klimeš (Havlíčkův
Brod), Jiří Rovenský st. (Hodonín), Eva Paličková (Frýdek Místek), Janka Šiketová (Karviná),
Jana Nováčková (Kolín a Kutná Hora), Marcela Dolečková (Mladá Boleslav), Zuzana Karasová
(Nový Jičín), Ivan Srovnal (Olomouc), Jiří Popelek ml. (Opava), Mgr.Zdeňka Žitníková
(Ostrava), Mgr. Magdalena Lisnerová (oblast Plzeň), Eva Ryšavá (Praha-západ), Vratislav Slavík
(Prostějov), Pavla Kabátová (Přerov), Drahomíra Hrubá (Příbram), Roman Kučera (Svitavy),
Ivana Kolářová (Šumperk), Vladislav Němec (Vsetín), Jiří Soukup (Vyškov), Jiří Boháček (Žďár
nad Sázavou).
Omluveni : Brno, Jičín.
Nepřítomni : Benešov, Břeclav, Česká Lípa, Jeseník, Kladno, Klatovy, Most, Pardubice,
Pelhřimov, Písek, Praha-východ, Semily, Strakonice, Tachov, Teplice, Trutnov, Ústí nad Labem,
Znojmo.
KPM - přítomni : Jana Nováčková, Marcela Dolečková, Dana Caithamlová, Mgr.Vlastimil
Jura, MVDr. Vlastimil Šimek, Roman Kučera.
Zkušební komise - přítomni : Dana Caithamlová – králíci, Drahomíra Hrubá - holubi,
Vlastimil Jura st. – kočky.
Hosté – přítomni : Martin Kabát, DiS.,generální sekretář ČSCH; Lubomír Pfeffer, předseda ÚKPM
SZCH; Jozef Lihoťan, SZCH, Jiří Rovenský ml., Mgr. Zdeňka Žitníková, Zdeňka Klimková, Elena
Yurová, Bc. Lucie Vokrouhlíková, Ivana Kolářová, Nela Friedlová, Ing. Petr Gajda.
Omluven : Milan Kotyza, předseda ÚV ČSCH.
Sekretariát ÚV ČSCH - přítomni: Ing. Daniela Hofmanová, Silvie Veselá, Jana Korbová.
V úvodu přivítala předsedkyně, paní Jana Nováčková, přítomné účastníky, zvláště pak
generálního sekretáře pana Martina Kabáta, DiS. a milé hosty ze Slovenska – pana Lubomíra
Pfeffera, předsedu ÚKPM SZCH a pana Jozefa Lihoťana. Předsedkyně pak seznámila přítomné
s programem aktivu, který byl přítomnými jednomyslně schválen. Přistoupila pak ke kontrole
zápisu a přijatých usneseních z minulého aktivu, který se konal u příležitosti CK 46. OMCH dne
1. srpna 2014 v Táboře.
Konstatovala splnění těchto úkolů :
 žádost na MŠMT – OMCH byla pro školní rok 2015- 16 zařazena do kategorie C.
 informaci z Valného shromážďění ČRDM podal pan Martin Kabát a doplnil ji Mgr.
Vlastimil Jura (pojištění, další nabídky k možnosti vzdělávání pracovníků s mládeží,
zrušení akce Bambiriáda, lze konat nadále takové akce, ale bez použití názvu Bambiriáda)



informaci z Valné hromady ČSCH konané v roce 2014 v Olomouci podala paní Jana
Nováčková
 předsedkyně vysvětlila záležitost účasti pražských dětí na letošní olympiádě, k tomu bylo
přijato usnesení ÚV
 členka KPM paní Marcela Dolečková splnila úkol provedení kontroly členství soutěžících
ve vztahu k výběru poplatků, za to ji vyslovil dík pan generální sekretář
 předsedkyně KPM opět zajistila celoroční průběh korespondenční soutěže v časopise
Chovatel na základě podepsané smlouvy s firmou UNIVIT Olomouc, neobešlo se to bez
komplikací a tento sponzor se pro další kola jeví již jako neperspektivní
 přehled mladých chovatelů podle okresů z centrální svazové evidence zpracovala ve
spolupráci s Janou Korbovou paní Marcela Dolečková.
Nesplněné a nové úkoly se týkají :
 po schválení novely Stanov ČSCH dokončit webovou stránku KPM (doplnit dokumenty,
větší přehlednost, atp.) s doporučením, aby vkládání dokumentů spravoval vždy tajemník
komise a stránky tak byly pružnější a aktuálnější
 sborník testových otázek pro nové zájemce o účast na olympiádě zůstává úkolem pro
Mgr. Vlastimila Juru, je třeba zajistit předání vzorových otázek od všech odborností.
Taktéž Mgr. Jura vyzval přítomné o zaslání fotografií, které by bylo možno využít pro
poznávačky.
 prosadit do novely Stanov ČSCH ustavení statutu ÚKPM na roveň ostatních odborných
komisí, event. i s vlastním zástupcem v ÚV
 přijmout závěr k požadavkům některých zkoušejících komisařů, aby se písemné práce
dětí posílaly i v elektronické podobě – vyřešit úpravu, formát PDF x Word a způsob
zasílání (uložení v určitém termínu např. na www.uschovna.cz, odkud by bylo možné
práce stáhnout)- zlepší se dostupnost práce pro zkoušející a možnost lépe porovnat práce
dětí z minulých ročníků. Důležité je to především u mezinárodní soutěže. Nicméně
základem je stále práce v tištěné podobě, která musí být k dispozici. Nutno zformulovat a
vložit do podmínek soutěže pro příští ročník.
 aktivně dbát na bezúhonnost osob, které pracují s dětmi a mládeží
 zahrnout do propozic na příští rok možnost bezplatné účasti dvou vedoucích, pokud počet
soutěžících daného okresu přesáhne 10.
 vyhledání nového sponzora pro pokračování korespondenční soutěže, pan Němec navrhl
jednat s firmou Dajana z Bohuňovic (p. Karel Maton), bude jednáno i s paní Moravcovou
ze Zvěrokruhu.
Po kontrole zápisu z minulého aktivu a informaci o závěrech z červnové schůze KPM,
jejíž náplní bylo, kromě účasti pražských dětí na soutěži, organizační zajištění
olympiády, předala předsedkyně komise slovo panu Kabátovi. Hovořil k financování
letošní olympiády, schváleno bylo celkem 180 tisíc včetně činnosti KPM. Pro informaci
uvedl několik konkrétních čísel z prozatímních nákladů : brožura 7000 Kč, poháry 12 000
Kč, stravování a ubytování 218 000 Kč. Hovořil také k aktuální záležitosti týkající se
dvou návrhů Stanov ČSCH, kde se počítá se statutem ÚKPM, z čehož vyplynou volby
buď už v roce 2016 nebo 2017. Upozornil, že bude třeba, aby účast na volební
konferenci byla přesvědčivá. Požadavek KPM na úpravu webových stránek pokládá za
nutné až po schválení nových stanov. Taktéž by si přál, aby do webových stránek
vkládaly příspěvky přímo zástupci jednotlivých odborností.

V diskusi se k záležitostí týkající se zasílání soutěžních prací v elektronické podobě
vyjádřil se špatnou zkušeností na Slovensku pan Lihoťan, jde zejména o zvolený formát a
problémy s otvíráním prací ( některé se jim nepodařilo vůbec otevřít).
Předsedkyně KPM pak probrala některé důležité stati z návrhu nových Stanov ČSCH.
Konkrétně pak zazněl požadavek na úpravu části zmiňující poslání svazu, kde je třeba
volit formulaci práce s dětmi a mládeží ve volném čase . Dále na okresech je též třeba
zvolit komisi pro práci s mládeží.
ÚKPM jako složka věnující se mládeži. Hlava 22 – Činnost ÚKPM se řídí organizačním
řádem. Ve 2. verzi se zástupci ÚKPM stávají členy ÚV. Důležitost řešení dělení členské
známky MCH na podíl : ve variantách ¼ pro ZO, ¾ pro ÚKPM navržené gen.sekretářem
nebo dříve schválené VH a nezrušené – celý členský příspěvek MCH jde do rozpočtu
ÚKPM- je třeba si uvědomit, že tento příspěvek je výrazně nižší, než u dospělého člena.
Přednesené návrhy a úpravy proběhly hlasováním s výsledkem – všichni jednohlasně
odsouhlasili.
V diskusi pak dále hovořily organizátorky olympiády, paní Mgr. Zdeňka Žitníková a
slečna Zdeňka Klimková. Podaly vysvětlení ke kritice jídla, respektive nedostatečné
čtvrteční snídaně, která byla následně vyřešena. Vytkly nedostatky vůči účastníkům
týkající se nepořádku na pokojích a především je zklamali někteří vedoucí soutěžících
tím, že nevyužili se svými dětmi nabízený dopolední program.
V diskusi vystoupil pan Lihoťan s požadavkem na akceptování termínu jejich významné
celostátní výstavy v Nitře ze strany ČSCH tak, aby nebyla překryta termínem konání MK
olympiády. Předseda ÚKPM SZCH, pan Lubomír Pfeffer poděkoval organizátorům za
pozvání, vyjádřil spokojenost dětí a spolu s kolegou Lihoťanem pozval přítomné na
mezinárodní soutěž, která bude v příštím roce v Žilině.
Předsedkyně pak vznesla dotaz, zdali se ještě někdo, kromě písemné žádosti pana Hertla
z Trutnova, přihlásil k uspořádání olympiády v roce 2016. K této záležitosti pak
v krátkosti hovořila paní Mgr. Kovářová, vedoucí dětí z okresu Domažlice v tom smyslu,
že uvažuje a podniká určité kroky k pořádání soutěže, musí to však projednat ve
své organizaci a podá zprávu. Vidí však pořádání spíše na r.2017. Ostatní vyzváni, pokud
by se rozmysleli k zaslání písemné žádosti co nejdříve (s ohledem na podzimní termíny
žádosti o granty). Prozatím je vzata v úvahu žádost pana Hertla, který se bohužel omluvil.
Žádost je třeba doplnit konkrétními informacemi týkajícími se zajištění a předběžných
cen ubytování a stravování. Zájemci o pořádání budou pozváni na podzimní schůzi KPM.
V závěru jednání bylo přijato následující usnesení :
1. Písemné práce budou pro příští ročník předkládány jak v písemné, tak i v elektronické
podobě. Toto opatření je nezbytné i pro mezinárodní soutěž. Požadavek na povinné
odeslání i v elektronické podobě ( specifikovat) dát do podmínek soutěže.
2. U družstva s více než deseti soutěžícími dětmi budou akceptováni dva vedoucí bez
úhrady poplatků.
3. Podmínky soutěže zůstávají pro příští rok až na výše uvedené body beze změny.
Vyhlášení příštího ročníku olympiády včetně místa konání bude v termínu zveřejněno na
svazových webových stránkách a v časopise Chovatel.
4. Komise bude vhodnou formou apelovat přes OO ČSCH na výběr vhodných bezúhonných
osob pro práci s chovatelskou mládeží.
5. Komise bude nadále prosazovat KPM na roveň ÚOK a to na všech VH až do příštího
aktivu pracovníků s mládeží. Na tyto VH počínaje MVH 12.9.2015 jsou za KPM jako

účastníci schváleni předsedkyně komise, paní Jana Nováčková, náhradníkem je
Mgr. Vlastimil Jura.
Předsedkyně poděkovala všem přítomným za účast a aktivní jednání a zasedání ve 22
hodin ukončila.
Jana N o v á č k o v á, v.r
předsedkyně KPM ÚV ČSCH
Zapsala : Ing. Daniela Hořejšová a Jana Korbová
tajemnice KPM ÚV ČSCH

