
Zápis 
 

z jednání zástupců OO ČSCH Kraje Vysočina  v Jihlavě dne 24.3. 2013 
 

     Jednání zahájil a řídil předseda OO ČSCH Jihlava př. M. Caha. Přivítal všechny přítomné 
a připomněl, že v roce 2012 jsme odsouhlasili nové podmínky pro pořádání krajských 
soutěžních výstav, podle kterých by se měla soutěž řídit po dalších 5 let. Požádal zástupce 
jednotlivých okresů o hodnocení a případné připomínky ke Krajské výstavě konané v Brtnici 
v roce 2012. Za OO H. Brod hodnotil př. J.Bouma výstavu kladně, vyzdvihl pozitivně novou 
formu krajské soutěže a způsob, jakým se pořádající organizace celé záležitosti zhostila. Za 
OO Pelhřimov promluvil př. J. Kratochvíl, který hodnotil výstavu a přístup pořadatelů 
pozitivně a neměl rovněž připomínky. Za OO Třebíč zhodnotil výstavu v Brtnici Ing. J.Nečas. 
Z pohledu holubářů se jevila výstava o jeden delší jak obvykle příliš dlouhá. Dále doplnil o 
některé podrobnosti př. Ing. J.Dobrovolný.  Za OO Žďár nad Sázavou promluvil př. B. Beneš, 
který rovněž připomněl nevhodnost delšího konání výstavy jak byla obvykle. Za OO Jihlava 
reagoval na připomínky př. M. Caha. Uvedl, že výstava byla součástí městské akce v Brtnici 
spolu s farmářskými trhy a předpokládala se tak i účast pana hejtmana Běhounka. Svou účastí 
pak pan hejtman potvrdil i svůj kladný přístup k akcím obdobného charakteru. K novému 
systému krajské výstavy uvedl, že i přes, z počátku některé nejasnosti a nové prvky 
v hodnocení a organizaci prací, se systém osvědčil.  
     Následně seznámila přítomné př. M. Špátová s organizačními podmínkami Krajské 
výstavy v Pelhřimově ve dnech 12. – 13. 10. 2013. Příjem zvířat bude ve čtvrtek 10.10. 
odpoledne, nejpozději v pátek 11.10. do 8.00 h. Posuzování bude 11.10. od 8.00 hod. 
Vyhodnocení bude následovat po posouzení. Slavnostní vyhodnocení s předáním pohárů 
proběhne 13.10. od 11.00 hod. Výstava bude končit 13.10. v 15 hod. Podrobnější organizační 
podmínky budou zaslány  na OO ČSCH později. Jsou domluveni následující posuzovatelé:  
Králíci:  Vlastník, Šimek, Jahoda, Sirotek, Kulanda, Vanžura  
Drůbež:  Hrubeš, Tuček, Horák, Nováčková 
Holubi: Slančík, Suchomel, Otruba, Brandejs, Sousedík  
Přihlášky budou přijímány do konce září 2013.  
 
     Dále předsedové OO seznámili přítomné s novým složením výborů OO ČSCH, které 
vyplývají z nových voleb v roce 2013. Zástupci okresů předají př. Boumovi jmenné seznamy 
s adresami a kontaktními údaji funkcionářů. Jako celek bude pak se zápisem z jednání 
rozesláno všem OO ČSCH v Kraji.  
 
     Př. J. Šíp informoval z jednání ÚOK CHK a výsledcích voleb nové ÚOK CHK na 
konferenci odbornosti 17.3. v Čáslavi. Dále podal informaci o práci na přípravě nových 
stanov ČSCH.  
       Př.J. Bouma informoval o průběhu konference drůbeže konané 23.3. v Praze a volbě nové 
ÚOK CHD. Informaci doplnili př. Špátová a př. Vaněk.  
       Př. J. Šíp informoval o ME v králičím hopu, které se uskuteční v Havlíčkově Brodě ve 
dnech 7. – 8.9. 2013.  
     Ing. J. Dobrovolný informoval o krajském sdružení ČSCH v kraji Vysočina. Od počátku 
působnosti tohoto sdružení byl ve funkci koordinačního pracovníka pro styk s ÚV ČSCH. 
Žádal o uvolnění z této funkce. Po krátké diskusi byl zvolen novým koordinačním 
pracovníkem př. M. Caha starší. O této skutečnosti bude př. J. Dobrovolný informovat ÚV 
ČSCH. 
 Př. J. Kratochvíl informoval o pořádání výstavy MCH v Pacově 15.6. 2013. Vyzval všechny 
zástupce okresů, aby MCH tam vystavili svá zvířata.                    Zapsal: J.Bouma      


