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Zápis č. 1/2018
z jednání výstavního výboru (CV Chovatel 2017)
konaného dne 25. ledna 2018 v Praze-Kobylisích
Přítomni:
Ing. Václav Krůta, Ing. Miroslav Kroft, Ing. David Rameš, Lucie Berná, Stanislav Brückner, Tereza Čulíková,
Ing. Zdenka Dvořáková, Miloslav Hertl, Lubomír Kesner, Dagmar Kičurová, Petra Koťátková, MVDr. Miloslav
Martinec, Ph.D., Mgr. Ondřej Matouš, Kateřina Popelková, Ing. Eliška Stejskalová, Jindřich Šíp ml., Ing. Lada
Šípová-Krejčová, Václav Uličný, Silvie Veselá, Josef Vilhelm, Oldřich Vízek

PROGRAM: Zahájení ● Zhodnocení CV Chovatel 2017 ● Návrhy opatření ● Závěr
Jednání zahájil v 8.45 hod. Ing. Václav Krůta, předseda výstavního výboru (dále jen VV).
Konstatoval, že loňská celostátní výstava (dále jen CV), pořádaná z podnětu chovatelů v režii svazu,
byla po chovatelské stránce úspěšná. Ne však po ekonomické, CV navíc provázelo množství chyb.
Vyzval přítomné, aby se k CV vyjádřili:
-

-

-

-

-

-

Ing. Miroslav Kroft (předseda ÚVV ČSCH): potvrdil ekonomicky neúnosný výsledek CV. Ztráta se blíží
jednomu milionu Kč (ještě budou dělány korekce odpočitatelných nákladů). Zásadní část tvoří náklady
na pronájem (450.000,- Kč) výstaviště v Lysé nad Labem (dále jen VLL) a na služby s tím související
(592.000,- Kč). Uvedl, že je nezbytné zvážit, zdali CV v režii svazu v budoucnu pořádat a kde;
Ing. Václav Krůta (předseda VV, místopředseda ÚVV ČSCH): konstatoval, že bylo nezbytné zjistit, co
obnáší pořádání CV v režii svazu. Jako hlavní problémy loňské CV vidí: špatný výstavní fundus,
nedovezení podestýlky, stavění klecí, nevyklizené haly, nevhodný počítačový výstavní program,
nedostatečné občerstvení pro posuzovatele, množství návštěvníků přítomných ještě před otevřením
výstavy (přes 300 především zahraničních návštěvníků), pozdní předání soupisových archů s oceněním a
v důsledku toho chybějící seznamy čestných cen a pohárů, předávání finančních prostředků během CV,
nedostatečná inzerce a některé další problémy;
Oldřich Vízek (vedoucí garant v expozici holubů): potvrdil, že výstava byla pro návštěvníky a chovatele
zdařilá, nicméně přípravu provázel chaos a potíže se špatným výstavním fundusem a umístěním holubů
v 1. patře;
Mgr. Ondřej Matouš (zástupce sekce chovatelů holubů, ředitel VLL): uvedl, že expozice holubů byla
odpovídající, o špatném výstavním fundusu se vědělo. Konstatoval, že schodek očekával vyšší. Pořádá-li
výstavu svaz, měli by se chovatelé více na přípravě a realizaci podílet, na dohodách se vloni vyplatilo
moc peněz, nejdražší je posouzení jednoho kusu drůbeže;
Stanislav Brückner (garant v expozici holubů): uvedl, že výstava byla pozdě postavená, fundus nekvalitní,
potvrdil názor, že chovatelé by se na CV měli více podílet, svaz by měl CV pořádat, ale hlídat
ekonomickou stránku věci;
MVDr. Miloslav Martinec, Ph.D. (zástupce sekce chovatelů králíků): konstatoval, že CV měla řadu
pozitiv, svaz by ji měl i nadále pořádat. V katalogu chyběly informace o výstavě Interkanin. CV by se
měla připravovat včas s důrazem na ekonomiku;

-

-

-

-

-

-

-

-

Miloslav Hertl (vedoucí garant v expozici drůbeže): uvedl, že plán stavby klecí příště připraví garanti,
rovněž poukázal na špatný výstavní fundus, posuzování na CV se oddaluje dlouhými poradami na úvod;
Ing. Miroslav Kroft (předseda ÚVV ČSCH): zeptal se, jestli se příště může s garanty počítat na stavění
klecí;
Lubomír Kesner (hlavní garant CV): konstatoval, že vše je o lidech, připomněl, že garanti na CV na
poslední chvíli zachraňovali nepřipravené věci, poukázal na pozdě předané výstaviště ke stavění klecí,
nevyhovující občerstvení, množství lidí, kteří se dostali na výstaviště bez vstupenek a špatný dodatek ke
smlouvě s VLL;
Mgr. Ondřej Matouš (ředitel VLL): připomněl, že dodatek se projednával na ÚVV ČSCH, uvedl, že při
likvidaci CV nebyly haly včas předány a VLL svaz nepenalizovalo;
Tereza Čulíková (tombola, doprovodné expozice): uvedla, že pro tombolu nebylo zázemí, doprovodné
expozice táhly návštěvníky;
Dagmar Kičurová (dětský koutek): uvedla, že oproti plánu měla na starosti servis pro doprovodné
expozice, vedoucí doprovodných expozic musí být více aktivní, uvedla, že nejvíce starostí bylo s Králičím
hopem;
Ing. Lada Šípová-Krejčová: (vedoucí Králičího hopu): vysvětlila specifika této expozice, ohradila se proti
některým tvrzením, jež byla vyřčena;
Ing. Miroslav Kroft (předseda ÚVV ČSCH), Lubomír Kesner: potvrdili nadstandardní požadavky
Králičího hopu včetně množství poskytnutých volných vstupenek;
Petra Koťátková (expozice potkanů, v zastoupení expozice morčat): upozornila na problémy
s permanentně otevřenými vraty haly, v níž byly doprovodné expozice, vyslovila souhlas pořádáním CV
v režii svazu;
Eliška Stejskalová (v zastoupení expozice zpěvných kanárů, zaměstnankyně sekretariátu): tlumočila
spokojenost sekce chovatelů zpěvných (harckých) kanárů s CV, potvrdila značné problémy
s počítačovým výstavním programem;
Jindřich Šíp ml. (zástupce sekce chovatelů králíků): potvrdil slova MVDr. Miloslava Martince, Ph.D.,
vysvětlil specifika Králičího hopu, vyjádřil přesvědčení, že svaz byl by měl i nadále CV pořádat, ale více
zainteresovat na přípravě a realizaci chovatele, vyjádřil politování nad tím, že se VV nesešel ještě jednou
před CV;
Václav Uličný (předseda ÚKK ČSCH): potvrdil, že na CV by se měli více podílet chovatelé, pozastavil
se nad množstvím lidí, kteří se dostali na výstaviště před otevřením CV, doporučil příště stavět klece
postupně v jednotlivých expozicích a ne najednou, pozastavil se nad vysokou částkou za služby výstavišti,
konstatoval, že výstavní program byl nevyhovující a často „kolaboval“. Příště CV pořádat, ale lépe
naplánovat a hlídat ekonomiku;
Kateřina Popelková (zaměstnankyně sekretariátu): konstatovala, že podobným stylem, jako byla uplynulá
CV, to nelze dělat, pár zaměstnanců nemůže vyřešit všechny nezabezpečené věci;
Ing. Zdenka Dvořáková (ekonomka): uvedla, že z ekonomického hlediska je nesmyslné pořádat CV
v režii svazu, měla dělat ekonomku, nakonec pracovala i jako pokladní;
Ing. Miroslav Kroft (předseda ÚVV ČSCH): konstatoval, že příště je nezbytné vstupenky perforovat,
řádně očíslovat, uvést, že cena obsahuje DPH a poplatek městu,
Lucie Berná (zaměstnankyně sekretariátu): v důsledku pozdě odevzdaných soupisových archů a špatného
počítačového výstavního programu nebyly k dispozici seznamy pro vydávání čestných cen a pohárů,
konstatovala, že způsobem, jakým proběhla loňská CV, nelze dál takto výstavu pořádat;
Ing. Miroslav Kroft (předseda ÚVV ČSCH): uvedl, že příští CV bude s jiným výstavním programem,
konstatoval, že se zúčastní konferencí jednotlivých sekcí a vystoupí ohledně posuzování na CV;
MVDr. Miloslav Martinec, Ph.D. (zástupce sekce chovatelů králíků): uvedl, že největším problémem byl
nefungující počítačový výstavní program;
Oldřich Vízek (vedoucí garant v expozici holubů): konstatoval, že pokud svaz nemá k dispozici výstavní
fundus, neměl by CV pořádat;
Lubomír Kesner (hlavní garant CV): uvedl, že výstavní fundus se doplňuje, starý se přetříďuje a chystá
k prodeji;

-

-

-

-

Josef Vilhelm (ubytování, doprava, zaměstnanec sekretariátu): specifikoval problémy, které během CV
nastaly se svozem zvířat, dopravou výstavního fundusu a včas nedodanými novými klecemi a podlážkami
na CV. Konstatoval, že z dlouhodobého hlediska nelze CV pořádat se ztrátou, je to naprosto nerozumné
a neekonomické; navrhnul, ať se CV zaměří na zajímavost výstavy pro návštěvníky a doprovodné
expozice, CV by mělo pořádat výstaviště;
Ing. David Rameš (ředitel VV, generální sekretář ÚVV ČSCH): poděkoval všem, kteří se na přípravě a
realizaci CV podíleli. Uvedl, že s pořádáním CV nebyla aktuální zkušenost, řada věcí se řešila operativně
na místě. Z chovatelského hlediska však byla CV zdařilá. Připomněl, že chovatelé si vyžádali pořádání
CV v režii svazu, ale ve větší míře se do její přípravy a realizace nezapojili. Vyslovil názor, že i když se
bude maximálně hlídat ekonomická stránka věci, tak CV bude vždy ztrátová. Uvedl, že je neúnosné a
nerozumné vystavovat hospodaření dlouhodobějším ztrátám v takové výši;
Ing. Václav Krůta (předseda VV): vyjádřil přesvědčení, že CV lze zrealizovat s menší ztrátou, rezerva je
v zapojení chovatelů do přípravy a realizace CV. Uvedl, že v katalogu bylo málo reklamy;
Mgr. Ondřej Matouš (ředitel VLL): upozornil, že tištěná reklama není pro firmy příliš zajímavá, více
inzerují na internetu;
Ing. Miroslav Kroft (předseda ÚVV ČSCH): konstatoval, že je nezbytné zkusit ještě další pořádání CV
s maximem úsporných opatření a s větším zapojením chovatelů. Uvedl, že členská základna CV v režii
svazu požaduje, nelze proto od pořadatelství hned utíkat při prvním nezdaru;
Ing. Václav Krůta (předseda VV): poděkoval přítomným, zrekapituloval závěry vzešlé z jednání.

Závěry vzešlé z jednání výstavního výboru,
svolaného k vyhodnocení CV Chovatel 2017
a konaného dne 25. 1. 2018 Praze-Kobylisích:

-

-

-

Je nezbytné provést důkladnou ekonomickou analýzu výsledku hospodaření CV Chovatel 2017 a
v případě pořádání CV Chovatel 2018 v režii svazu podstoupit nutná ekonomická opatření
k úsporám a minimalizaci ztráty.
Pokud ÚVV ČSCH rozhodne o pořádání CV Chovatel 2018, je nezbytné jednat s Výstavištěm
Lysá nad Labem, s.r.o. o smlouvě k pořádní CV, především k části týkající se služeb
poskytovaných výstavištěm.
Bude-li CV Chovatel 2018 pořádat svaz, je nezbytná v podstatně větší míře angažovanost
chovatelů při přípravě a realizaci CV.
Pokud bude CV Chovatel 2018 pořádána v režii svazu, je nezbytné začít včas s přípravou CV.

Ing. Václav KRŮTA, v. r.
předseda výstavního výboru







Zapsala: Eliška Stejskalová
Ověřili: Ing. Václav Krůta, Ing. Miroslav Kroft, Ing. David Rameš
Předáno k ověření: dne 31. 1. 2018
Ověřování ukončeno: dne 7. 2. 2018
Zápis – rozeslán účastníkům jednání.

