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4. 10. 2018, Restaurace „U Václava“ – Rokycany - 19,00 hod. 

 

Zápis ze schůze OV ČSCH, OO Rokycany – 4 /2018. 
 
Program schůze: 

 

1. Zahájení, schválení programu. 

2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

3. Plnění usnesení  

4. Regionální výstava Nýrsko 

5. Evropská výstava Dánsko 

6. CV Chovatel Lysá nad Labem 2018 

7. Různé 

8. Diskuze. 

9.   Závěr.   

Přítomni členové okresního výboru:   
 

Kesner Lubomír - předseda, Fait Jiří - jednatel, Blecha Petr - pokladník, Ing. Macháček Petr - 

člen 

 (viz prezenční listina) 

 

Omluven: Spousta Václav – člen 

 

 Přítomní hosté: 

Záhlava Lukáš – předseda KK, Hadlíková Kateřina – členka KK, Houška Petr (od 19,40 hod) 

-přítomni 4 členové OV ČSCH, OO Rokycany - jsme usnášení  schopni - 80% účast. 

     

ad 1) Zahájení, schválení programu: 

 

-Schůzi zahájil předseda OV ČSCH, OO Rokycany přítel Kesner, všechny přítomné 

přivítal a přednesl program schůze, po té otevřel diskusi k programu schůze 

 

 -žádný z přítomných neměl připomínky a tak bylo přistoupeno k hlasování pro tento 

návrh usnesení:  

 

Usnesení OV4/31-2018: „OV ČSCH, OO Rokycany schvaluje program jednání. – Schváleno 

čtyřmi hlasy. 

 

ad 2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu: 

 

-Zapisovatelem navržen: přítel Lubomír Kesner 

      -Ověřovatelé zápisu: všichni členové OV ČSCH, OO Rokycany 

 - žádný z přítomných neměl připomínky a tak bylo přistoupeno k hlasování pro tento 

návrh usnesení:  

 



 Usnesení OV4/32-2018: „OV ČSCH, OO Rokycany schvaluje zapisovatelem Lubomíra 

Kesnera a ověřovateli budou všichni členové OV ČSCH, OO Rokycany“ – Schváleno čtyřmi 

hlasy. 

 

Ad 3) Plnění usnesení ze zasedání OV ČSCH, OO Rokycany: 

 

Usnesení z mimořádného zasedání OV ČSCH Rokycany konané 3. 6. 2018: 

(kontrolována usnesení pouze ty co ukládají nějaké plnění, bez stálých rozhodnutí) 

 

Všechna usnesení z této schůze byla splněna. 

 

V diskusi ke splněným usnesením z minulého jednání uvedl přítel Kesner následující: 

 

-byl zvolen nový šestičlenný výbor KSPK ve složení: 

 

Předseda KSPK – Lubomír Kesner 

Místopředseda KSPK – Josef Buršík 

Jednatel KSPK – Václav Eliáš, Dis. 

Pokladník – Zdeňka Kantová 

Člen pro práci s MCH – Vladimír Tuzar 

Člen KSPK – Pavel Volmut 

-dále byl pozměněn Organizační řád KSPK a jednohlasně schválen, kontrolní komise KSPK 

nebyla ustanovena a bude dle potřeby složena z předsedů Okresních organizací. 

-o pořádání Regionální výstavy v roce 2019 bude rozhodnuto na nadcházející Regionální 

výstavě v Nýrsku – uchazeči jsou OO Rokycany a OO Plzeň. 

 

Usnesení OV4/33-2018: „OV ČSCH, OO Rokycany bere na vědomí informace z jednání 

výboru KSPK“ – Schváleno čtyřmi hlasy. 

 

Usnesení OV4/34-2018: „OV ČSCH, OO Rokycany pověřuje přítele Kesnera, aby žádal o 

pořádání Regionální výstavy v roce 2019 v našem okrese“ – Schváleno čtyřmi hlasy. 

 

Ad 4) Regionální výstava Nýrsko 2018 

 

 -přítel Kesner informoval přítomné o změnách v přihláškách z důvodu nevýstavní kondice 

některých zvířat, dále bylo dohodnuto, že nakládka přihlášených zvířat bude provedena 16. 

11. 2018 v 16,00 hodin z Radnic a po té doplněna na Oseku, svoz provede přítel Fait 

dodávkovým automobilem. Přítel Blecha předá dopravcům hotovost na poplatek Regionální 

výstavy. 

 

Usnesení OV4/33-2018: „OV ČSCH, OO Rokycany schvaluje společný svoz zvířat na 

Regionální výstavu do Nýrska, zajištěný dodávkovým automobilem přítele Faita a dále 

pověřuje pokladníka přítele Blechu předáním účastnického poplatku dopravci na tuto akci“ – 

Schváleno čtyřmi hlasy. 

 

 

 

 

 

 



Ad 5) Evropská výstava Dánsko 

 

-přítel Kesner informoval o předběžných počtech zvířat, které jsou přihlášeny z ČR a 

ostatních států EU. 

- dále byli všichni seznámeni se získanou dotací z Krajského úřadu Plzeň, kterou je možné 

využít pouze na náklady spojené s Evropskou a národní výstavou ve výši 30 000,- Kč 

Usnesení OV4/34-2018: „OV ČSCH, OO Rokycany schvaluje úhradu společné dopravy + 

vstupné chovatelů na Evropskou výstavu do Dánska, vystavovatelům proplatit klecné za 1 

kolekci. CV úhradu společného svozu zvířat, popřípadě klecné za 1 kolekci“ – Schváleno 

čtyřmi hlasy. 

 

Usnesení OV4/35-2018: „OV ČSCH, OO Rokycany pověřuje přítele Faita, aby informoval 

chovatele z našeho okresu o to, že je pořádán zájezd na Evropskou výstavu do Dánska,“ – 

Schváleno čtyřmi hlasy. 

 

Ad 6) CV Lysá nad Labem 2018 

 

-diskuse k CV probíhala v duchu, jestli jsme schopni se i letos zúčastnit „Soutěže okresů“ při 

této výstavě. Z důvodu, že naši chovatelé se účastní ve velkém počtu se svými zvířaty 

Evropské výstavy a celkem malého počtu chovaných zvířat v našem okrese nebude možné 

sestavit potřebný počet kolekcí ani v jedné odbornosti a dále s ohledem na velkou vytíženost 

některých chovatelů jako garantů by bylo obtížné toto zrealizovat…vše bude řešeno po 

návratu z Dánska. 

 

ad 7) Různé: 

 

Valná Hromada ČSCH: informace ohledně této volební VH shrnul přítel Kesner, VH se koná 

v sobotu 1. 12. 2018 v Praze, účastní se jí přítel Blecha jako kandidát do UKK ČSCH a přítel 

Kesner jako kandidát do ÚVV ČSCH, jako delegát se zúčastní přítel Kesner 

 

Usnesení OV4/36-2018: „OV ČSCH, OO Rokycany schvaluje jako delegáta VH ČSCH 

konané 1. 12. 2018 v Praze přítele Kesnera“ – Schváleno čtyřmi hlasy. 

 

 

ad 8) Diskuse: 

 

 -v diskusi byla projednávána příprava zvířat na nadcházející výstavy a upřesňována logistika 

s transportem zvířata a pomoc jednotlivých chovatelů při zaklecování. 

-bylo diskutováno také o slavnostním ukončení chovatelského roku a předání ocenění za 

umístění na jednotlivých výstavách a ocenění jednotlivých chovatelů okresu za jejich 

chovatelskou a funkcionářskou činnost. 

 

Usnesení OV4/36-2018: „OV ČSCH, OO Rokycany schvaluje uspořádání slavnostního 

zasedání OO Rokycany v měsíci lednu 2019, kde bude provedeno vyhodnocení nejlepších 

chovatelů v roce 2018 a předána svazová ocenění – termín a místo konání bude upřesněn 

v prosinci 2018“ – Schváleno čtyřmi hlasy. 

 

 

 

 



ad 9) Závěr: 
 

Jednání ukončeno v 21,30 hod. Další řádné zasedání OV ČSCH, OO Rokycany se bude konat 

v lednu 2019 v restauraci „U Václava“, čas a termín bude upřesněn. 

 

 

 

 

 

 

          Lubomír Kesner, v. r.                                                                Jiří Fait, v. r. 

předseda OV ČSCH, OO Rokycany                                     jednatel OV ČSCH, OO Rokycany 
 

 

 

 Zapsal: Lubomír Kesner 

 Ověřovatelé: všichni členové OV ČSCH, OO Rokycany 

 Předáno k ověření: dne 29. 10. 2018 

 Ověřování ukončeno: ( emailovou korespondencí) dne 16.11.2018 


