
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ZO ČSCH HORŠOVSKÝ  TÝN  
 KONANÁ DNE 18. 3. 2017 V RESTAURACI „KOBRA“  

 

Program: 

1. Zahájení 
2. Zpráva o činnosti ZO v roce 2016 
3. Pokladní a revizní zpráva 
4. Plnění rozpočtu za rok 2016 
5. Návrh rozpočtu na rok 2017 
6. Plán činnosti ZO na rok 2017 
7. Volba volební komise pro volby v roce 2018 
8. Naši jubilanti 
9. Diskuse 
10. Usnesení 
11. Občerstvení 
12. Závěr 

Přítomno: 18 členů starších 18 let + 3 MCH 

Omluveni: 3 členové 

Hosté:  
ze svazu chovatelů ovcí a koz: pan Karel Krátký, pan Jiří Kaiser 
z OO Domažlice jednatel OO pan Josef Buršík 

 

1. Schůzi zahájil a řídil jednatel ZO př. Koczai Zdeněk.  
Přivítal přítomné, poděkoval hostům za přijetí pozvání na jednání, seznámil s programem 
schůze.  
Jednatel informoval, že je přítomno 18 členů starších 18 let, což je nadpoloviční většina,  
a že výroční členská schůze může právoplatně hlasovat. 

2. Předseda organizace př. Fiala přednesl „Zprávu o činnosti ZO za rok 2016“. Ve své zprávě 
zhodnotil loňskou výstavu, pochválil mladé chovatele, kteří se účastnili celostátního finále 
v Rumburku, za výbornou reprezentaci ZO,  
u stolního bodování králíků, které proběhlo v lednu 2017, byl patrný snižující se počet 
hodnocených zvířat, což je ovšem trendem i letní výstavy. Apeloval proto na členy, aby 
chovali především čistokrevná zvířata a svou účastí na výstavách podpořili růst počtu zvířat 
na těchto chovatelských akcích.  

3. Pokladní př. Bůžková seznámila členskou základnu se stavem prostředků. 
Předseda revizní komise př. Echtner konstatoval, že revize pokladních knih a finančních 
prostředků organizace proběhla bez závad. 
Vedení knih je v pořádku, kontrolou nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti. 

4. V další části proběhla kontrola plnění rozpočtu za rok 2016. 

5. Pokladní přečetla návrh rozpočtu na tento rok.  

  



6. Jednatel př. Koczai Zdeněk vystoupil s „Plánem činnosti ZO na rok 2017“. 
Hlavním úkolem pro tento rok je tradiční červencová místní výstava, věříme, že kroužek 
mladých chovatelů bude pro naše mládežníky i nadále přínosem v chovatelském vzdělávání. 
Celý plán činnosti byl zaslán členům a vyvěšen na stránkách ZO. 

7. Dalším bodem jednání bylo poděkování za dosavadní práci členům, kteří v tomto roce oslaví, 
kulatá životní výročí: 

Fiala Miloš – 15 let 

Kutil Jan – 25 let 

Hradecká Monika – 35 let 

Štajdl Josef – 60 let 

Lang Petr – 65 let 

Polák Jaroslav – 65 let 

Maxa Stanislav – 70 let 

Hojdysz Jan MVDr. – 75 let 

 

8. Jednatel př. Koczai Zd. přednesl VČS návrh výboru ZO k zajištění voleb pro příští volební 
období. Volby v souladu se Stanovami ČSCH proběhnou v roce 2018 – s termínem do 31. 3. 
2018. Výbor navrhuje ponechat stávající počet členů výboru i revizní komise – provedení 
voleb veřejným hlasováním. Navrženými členy volební komise jsou:  
př. Psutková Viktorie, př. Fiala Tomáš ml., př. Kutil Jan a př. Štajdl Josef. 
Jednatel požádal o doplňující návrhy, poté bylo provedeno hlasování. Návrh výboru byl 
odsouhlasen v navržené podobě. 
 

9. Diskuse 
▪ Př. Krátký – poděkoval jménem SCHOK za pozvánku na VČS, i za dosavadní úspěšnou 

spolupráci našich organizací.  

▪ Jednatel OO Domažlice př. Buršík pohovořil o několika akcích, které se budou konat 
na okrese Domažlice – 2. setkání mladých chovatelů regionu (22. a 23. duben Hora 
Svatého Václava), celostátní kolo olympiády MCH budou hostit Poběžovice. Krajská 
výstava proběhne poslední víkend v říjnu v Chodově u KV, celostátní výstava 
mladých králíků bude letos v Lysé nad Labem. 

▪ Př. Fiala vznesl dotaz na hosty ze SCHOK – ovčácký den udělat při výstavě až v neděli, 
na sobotu zajistit jiný program. Př. Krátký přislíbil projednání, předpokládá, že 
neděle nebude chovatelům ovcí a koz vyhovovat. 

▪ Př. Holubová navrhla do programu výstavy poptat zájem a podmínky organizátorů 
králičího hopu. 

▪ Př. Polák předběžně jednal se členy kapely „Domažličanka“ o ceně za vystoupení 
v rámci sobotního doprovodného programu (předpokládaná cena 5 500,- Kč). 
Př. Fiala ml. a také př. Hradecký zmínili další možnosti hudebních vystoupení. 

▪ Předseda ZO vyzval diskutující a také všechny členy, aby své náměty prověřili a 
předali výboru, který by se již na dubnové schůzi měl pokusit sestavit program 
výstavy. 



▪ Př. Koczai Jan krátce informoval o jednání Ústřední konference delegátů chovatelů 
králíků.  

o Př. Sirotek odstoupil z funkce předsedy i člena ÚOK CHK. 
Konference schválila: 

o účast a uspořádání soutěžní výstavy Interkanin v roce 2017 
o ponechat otevřenou formu soutěže o výstavní tituly MČR a ŠČR na CVMK a CV 

rovněž pro vystavovatele registrující v zahraničních chovatelských svazech 
 

▪ Př. Štajdl se k výboru obrátil s dotazem, zda se počítá s expozicí morčat. 
př. Fiala reagoval – s morčaty se letos nepočítá, ukázková expozice exotického 
ptactva může být součástí programu po oba dny. 

▪ Hospodář př. Hradecký ohlásil termín brigády na zušlechtění areálu. 
Brigáda proběhne v sobotu 8. 4. 2017 od 9 hodin. 

10. Usnesení: 

• Výroční členská schůze schvaluje: 

o  Zprávu o činnosti ZO ČSCH Horšovský Týn za rok 2016 

o Pokladní zprávu a zprávu revizní komise za rok 2016 

o Rozpočet ZO na rok 2017 

o Plán práce na rok 2017 

o Poplatky za registraci králíků v roce 2017 – na 2,- Kč registrátorovi OO za 1 ks  
(1,50 Kč ÚV ČSCH, 0,50 Kč OO ČSCH) 

o Příspěvek účastníkům celostátních výstav a také výstav vyšších chovatelských 
úrovní. 
Konkrétní výši příspěvku určí dle možností výbor ZO 

o Úhradu členského příspěvku svým členům starším 70 let 

o Volební komisi pro volby v roce 2018, počet členů výboru 7, revizní komise 3 
členové, volby aklamací, termín do 31. 3. 2018  

• VČS ukládá výboru ZO: 

o Projednat potřeby organizace alespoň na 6 výborových schůzích 

o Svolat členskou základnu na 3 členské schůze 

• VČS ukládá všem členům: 

o Aktivní účast při výstavě v rámci Anenské pouti v Horšovském Týně 

Usnesení bylo jednohlasně schváleno veřejným hlasováním. 

11. Schůzi ukončil jednatel ZO př. Koczai Zdeněk.  
Poděkoval přítomným a popřál všem mnoho osobních i chovatelských úspěchů. 
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