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Zápis
z pracovní porady k Celostátní výstavě drobného zvířectva „Chovatel 2018“,
která se konala dne 22. října 2018 v Praze
Přítomni:
Lucie BERNÁ – tajemnice ÚOK chovatelů holubů ■ Ing. Petr GAJDA – předseda ÚOK chovatelů
holubů ■ Jiří HOLAŇ – předseda výboru Sboru posuzovatelů holubů ■ Jiří JAHODA – předseda
výboru Sboru posuzovatelů králíků ■ Ing. Miroslav KROFT - předseda ÚVV ČSCH ■ Ing. Václav
KRŮTA - místopředseda ÚVV ČSCH a předseda výstavního výboru ■ MVDr. Miloslav
MARTINEC, Ph.D. – předseda ÚOK chovatelů králíků ■ Ivan PAVEL - předseda výboru Sboru
posuzovatelů drůbeže ■ RNDr. Pavel PIVOŇKA – člen ÚOK chovatelů zpěvných kanárů ■ Lenka
POLÁKOVÁ KADEŘÁBKOVÁ – ÚOK chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců a
tajemnice ÚKPM ■ Ing. David RAMEŠ - generální sekretář ÚVV ČSCH, místopředseda
výstavního výboru a ředitel CV 2018 ■ Eliška STEJSKALOVÁ - tajemnice ÚOK chovatelů
drůbeže ■ Josef VILHELM – předseda ÚOK chovatelů drůbeže a tajemník ÚOK chovatelů králíků

PROGRAM - příprava Celostátní výstavy drobného zvířectva Chovatel 2018,
posuzování zvířat a další organizační záležitosti
Pracovní poradu k Celostátní výstavě drobného zvířectva Chovatel 2018, jež se koná ve dnech
23. až 25. 11. 2018 (dále jen CV), nechal e-mailem rozeslanou pozvánkou svolat Ing. Václav Krůta,
jenž celé jednání vedl. Jednání zahájil ve 12.30 hod. Ing. Miroslav Kroft. Zdůraznil, že smyslem
schůzky je projednat některé zásadní body týkající se CV. Cílem je, aby letošní CV skončila
s podstatně nižší ztrátou než ta loňská. Dále uvedl, že po zkušenostech nelze CV, realizovanou
v režii ČSCH, uspořádat se ziskem ani s vyrovnaným rozpočtem. Ing. Miroslav Kroft mj. poté
konstatoval, že se na CV zřekne posudečného. Pokud ho v tomto rozhodnutí následují další
posuzovatelé, velmi to uvítá. Dále uvedl, že dne 22. 10. 2018 absolvoval, společně s Ing. Václavem
Krůtou a Ing. Davidem Ramešem, jednání s ministrem zemědělství. Podpora CV není reálná,
přislíbena byla podpora na letošní EV.
Ing. Václav Krůta doplnil, že i při úsporných opatřeních bude CV ztrátová, je ale zapotřebí tuto
ztrátu minimalizovat. Uvedl, že k CV bylo jednáno na zasedání ÚVV ČSCH dne 18. 10. 2018.
Předpokladem je, že další zasedání výstavního výboru či pracovní skupiny k CV, pokud to nebude
nutné, se již konat nebude. Tématem dalšího jednání byly následující body.



Výstavní výbor:
o Ing. Václav Krůta – předseda výstavního výboru a realizace trhu;
o Ing. David Rameš – místopředseda výstavního výboru a ředitel CV;
o Mgr. Ondřej Matouš – místopředseda výstavního výboru;
o Lubomír Kesner – hlavní garant (garanti v areálu výstaviště), expozice okrasného
ptactva, Králičí hop, občerstvení;
o MVDr. Jaroslav Talacko – veterinární dozor;
o Ing. Zdena Dvořáková – účetní a ekonomka;
o Josef Vilhelm – doprava a ubytování;
o Lenka Poláková Kadeřábková – vedoucí prodeje zvířat;
o Dagmar Kičurová – dětský koutek, tombola, některé doprovodné expozice;
o RNDr. Pavel Pivoňka – expozice zpěvných kanárů;
o Petra Koťátková – expozice morčat a jiných drobných hlodavců;
o Silvie Veselá a Linda Kabátová - propagační stánek ČSCH a časopisu Chovatel;
o Petr Blecha a Ing. Jaroslav Boukal – informace a výdej katalogů.



Zapisovatelé: celkem je potřeba pro všechny posuzovatele na CV přibližně 150 zapisovatelů
(posuzovatelé králíků potřebují dva zapisovatele, posuzovatelé holubů jednoho a posuzovatelé
drůbeže také jednoho – bude-li potřeba druhý, vypomůžou garanti). Cca 5. 11. 2018 budou mít
vedoucí sborů posuzovatelů k dispozici počty zvířat v jednotlivých expozicích. Delegují
posuzovatele – ti budou mít možnost vzít si s sebou zapisovatele. Informaci, zda si zajistí či
nezajistí vlastního zapisovatele, nahlásí delegovaní posuzovatelé tajemníkům jednotlivých
sekcí do 10. 11. 2018. V časopise Chovatel č. 11 bude navíc zveřejněna výzva zájemcům o
zapisování. Chybějící zapisovatelé budou zajištěni z řad studentů střední školy. Zapisovatelé
dostanou poukázku na jídlo, čaj a kávu.



Posuzovatelé: bude-li to možné, nebudou delegováni posuzovatele z okrajů ČR, delegování
posuzovatelé se domluví na společné dopravě. (Posuzovatelé všech sekcí budou mít k dispozici
seznam veškerých delegovaných posuzovatelů.)



Cestovní náklady: při obsazenosti auta 1 – 2 lidi se bude proplácet částka 3,- Kč/km. Při
obsazenosti 3 a více pak částka 5,- Kč/km. Posuzovatelům se do počtu lidí v autě započítají i
zapisovatelé.



Posuzování: posuzování musí být ukončeno do 14.00 hod. Na udělení pohárů a čestných cen je
prostor do 15.00 hod. – čestné ceny a poháry budou sepsány na soupisovém archu. Norma
posuzování: 70 – 75 holubů, 60 kusů drůbeže (zohlednění jiné normy u vodní drůbeže), 70 –
75 králíků. Počty vedoucích posuzovatelů: jeden vedoucí u posuzovatelů holubů, dva u
posuzovatelů drůbeže, jeden u posuzovatelů králíků. Cestovné a posudečné nebude vyplaceno,

pokud vedoucí posuzovatel podpisem nepotvrdí, že posuzovatel má vše řádně odevzdáno
(včetně jmenovitého uvedení spolucestujících). Při posuzování všech zvířat budou užívány
jednotné zkratky: X – nedodáno, N – neoceněno, V – výluka.


Ocenění: v časopisu Chovatel a na webu ČSCH bude zveřejněno upozornění, že poháry je
možné nahlásit do 19. 11. 2018. Na poslední chvíli udělené poháry nebudou uvedeny v katalogu
a nebudou udělovány. Čestné ceny (dále jen ČC) budou uděleny na každé 25. zvíře. Menší
pohár bude věnován na ČC, větší pohár na titul Šampión ČR (vše bude k dispozici před
zahájením posuzování). Výdej pohárů bude probíhat během celé CV, je snaha veškerá ocenění
předat buď na CV, nebo prostřednictvím delegátů na Valné hromadě ČSCH. Na klecích bude
zvýrazněno – alespoň zvláštním razítkem – že zvíře dostalo ČC, pohár nebo ocenění Šampión
ČR. Některé sekce zvýrazní tato ocenění barevným papírem či kokardou.



Výstavní program: obdobně jako při Celostátní výstavě mláďat Olomouc 2018 bude i při letošní
CV využitý program ZO ČSCH Bohdalov. Chovatelé mohou přihlašovat zvířata přes webové
rozhraní. Od 14.00 hod. bude možné sledovat výsledky posuzování na webu.



Katalogy: posuzovatelé, kteří posuzují na CV, obdrží zdarma katalog. Tajemníci jednotlivých
sekcí zajistí sezam posuzovatelů a vystavovatelů nezbytný k výdeji katalogů.



Prodej zvířat: posuzovatelé, garanti a zapisovatelé z řad chovatelů budou mít možnost zakoupit
si přednostně jedno zvíře (každý dostane cedulku na tento prodej). Pro přednostní prodej bude
vyčleněný jeden počítač umístěný stranou od ostatních prodejních počítačů.



Podestýlka: holubi – vlnitý papír, drůbež – řezaná sláma, králíci – řezaná sláma.



Krmení: holubi – holubí zob (zváží se ještě vhodné krmení pro krátkozobé holuby), drůbež –
granule a pšenice, králíci – granule a ječmen.



Přepravky: všechny (i od holubů) budou umístěny vše skladu.



Expozice: holubi – hala A, drůbež – hala B, králíci – hala C, doprovodné expozice a
doprovodný program – hala A1.



Garanti: Lubomír Kesner – hlavní garant, Stanislav Brückner – vedoucí garant v expozici
holubů (celkem 7 garantů), Miloslav Hertl – vedoucí garant v expozici drůbeže (celkem 8
garantů), Jiří Fait – vedoucí garant v expozici králíků (celkem 15 garantů).



Trh zvířat: bude 24. 11. 2018 v sobotu od 8.00 hod. do 14.00 hod. Na trh bude samostatný vjezd
směrem od nádraží, bude zajištěn průchod mezi halou C a tržní halou. Trh zajišťují Ing. Václav
Krůta, Lucie Berná a čtyři garanti (zajistí Ing. Václav Krůta). Do 15.00 hod. bude možné
zdarma ponechat v úschovně zakoupená zvířata. Parkoviště u trhu má kapacitu cca 60 míst –
poplatek je 100 Kč za auto.



Občerstvení: restaurace v hale C nebude otevřena. Otevřeno bude občerstvení pod schody
v hale A. Občerstvení bude zajištěno v dostatečném množství, vše má na starosti Lubomír
Kesner.



Svozy zvířat: zvažovány jsou dvě trasy. Pokud bude přihlášeno hodně zvířat ze severní Moravy,
budou trasy tři. První z Opavy přes Hradec Králové do Lysé nad Labem, druhá z Brna přes
Jihlavu do Lysé nad Labem, třetí z jižních přes západní Čechy do Lysé nad Labem.



Další záležitosti: během výstavy budou i posuzovatelé platit vstupné – podpora CV. V areálu
výstaviště je cca 80 míst pro zaparkování osobních automobilů – bude možné si za 100 Kč/ den
koupit parkovací místo.

Následovala diskuse:
- Ivan Pavel: připomněl, že zvířata musí být před posouzením zvážená;
- Ing. Petr Gajda: doporučil dát garantům k dispozici váhu. Neuvede-li váhu vystavovatel,
zvíře zváží garanti;
- Josef Vilhelm: uvedl, že do haly B s drůbeží zajistí váhu ÚOK CHD. Dále informoval o
ubytování – z větší části je zajištěno na internátě v Lysé nad Labem. Pro cizince se
ubytování zabezpečovat nebude;
- MVDr. Miloslav Martinec, Ph.D.: uvedl, že před posuzováním je potřeba mít připravený
dostatek oceňovacích lístků, stolů a židlí. Kvitoval, že na CVM v Olomouci byla velmi
dobrá spolupráce s garanty, za kterými byla vidět odvedená práce;
- Jiří Jahoda: připomněl, že je nezbytné, aby ve čtvrtek v 7.15 hod. byly nachystané
soupisové archy;
- Lenka Poláková Kadeřábková: uvedla, že u zvířat, která budou dodána až ve čtvrtek ráno,
se již žádné změny do katalogu uvádět nebudou. Dále konstatovala, že na oceňovacích
lístcích bude vyznačený pořadatel, datum konání CV a lístky budou připravené v patřičném
počtu pro jednotlivé posuzovatele;
- Ing. Petr Gajda: doporučil vydávání občerstvení na etapy dle sekcí, aby se předešlo frontám.
Dále uvedl, že mnozí posuzovatelé přijíždějí na CV zdaleka – do budoucna by bylo výhodné
zajistit nocleh a patřičný servis. Pak by byla CV vnímána jako prestižní a posuzovatelé by
se za tyto výhody mohli vzdát posudečného. Konstatoval, že na výstavách v Polsku je toto
zabezpečení běžnou záležitostí. Dále požádal, aby byly pozvánky na takováto jednání
odesílány včas a ne pouhý týden před konáním porady;
- Ing. Václav Krůta: podpořil vyslovený názor, zároveň konstatoval, že CV nesmí být tak
prodělečná, aby se servis mohl zajistit;
- Jiří Holaň: znovu doporučil, aby se vypracoval časový harmonogram na vydávání jídel
posuzovatelům, garantům a zapisovatelům;
- Josef Vilhelm: uvedl, že je připraveno 20 pivních setů – coby restaurace v hale C;
- Jiří Jahoda: požádal o proškolení garantů, aby se k návštěvníkům a chovatelům chovali
slušně;
- Lucie Berná: požádala o úplné seznamy pro vydávání ČC a pohárů. Následně bylo
dojednáno, že seznamy na poháry budou řazeny dle čísel pohárů. Seznamy na ČC budou
seřazeny podle abecedního seznamu oceněných vystavovatelů v jednotlivých sekcích;

-

-

Eliška Stejskalová: připomněla, že v loňském roce svazový výstavní program během CV
kolaboval, s čímž souvisely i neúplné počítačové výstupy a sestavy;
Josef Vilhelm: uvedl, že drůbež bude vystavena také ve čtyřech propagačních šestihranných
voliérách (české husy, české husy chocholaté, české slepice, české krůty);
Jiří Jahoda: vyslovil poděkování tajemníkům a dalším spolupracovníkům, kteří na CVM
v Olomouci byli u prodejních počítačů;
MVDr. Miloslav Martinec, Ph.D.: rovněž vyslovil poděkování těm, kteří se na CVM
v Olomouci podíleli na prodeji zvířat. Kvitoval využití výstavního programu ZO ČSCH
Bohdalov;
Ing. Václav Krůta: informoval o Mistrovství ČR v chovu drobného zvířectva. Příjem
přihlášek na mistrovství bude ukončen ve čtvrtek v 8.00 hodin. V katalogu budou
vyznačeny nahlášené soutěžní kolekce. Vyhodnocení výsledků bude provedeno
prostřednictvím výstavního programu. Dále pozval všechny přítomné na slavnostní
zahájení CV.

Poté Ing. Václav Krůta zrekapituloval ÚKOLY, které je potřeba před konáním CV 2018 zajistit:
-

připravit oceňovací lístky s uvedením pořadatele a datem konání CV 2018;
zajistit heslo na připojení wifi na výstavišti v Lysé nad Labem;
připravit návrh na budoucí pořádání CV, tak aby výstava byla brána pro
posuzovatele jako prestižní;
zajistit váhy a zvážení zvířat před posuzováním;
připravit časový harmonogram na vydávání jídel ve čtvrtek.

Ing. Václav Krůta poděkoval účastníkům jednání a ve 14.30 pracovní poradu k CV 2018 ukončil.

Ing. Václav KRŮTA, v. r.
předseda výstavního výboru CV 2018
místopředseda ÚVV ČSCH







Zapsala: Eliška Stejskalová
Ověřil: Ing. Václav Krůta
K ověření předáno dne: 24. 10. 2018.
Ověřování ukončeno: dne 26. 10. 2018.
Zápis: rozeslán účastníkům jednání a členům výstavního výboru CV 2018, vyvěšen na webu ČSCH,
krátká informace z pracovní schůzky zveřejněna v časopise Chovatel.

