
 

 

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE KLUBU 

CHOVATELŮ ROMANOVSKÝCH OVCÍ 

 
Místo a čas konání: 1. září 2017 

Motorest „Bouchalka“, Cerhovice 
Přítomni: dle prezenční listiny – přítomno 11 členů 
Hosté: pan Vízner, paní Víznerová, pan Heinzel 
 
Program: 

1. Zhodnocení výstav proběhlých v roce 2017 
2. Nastavení práv a povinností aktivních členů 
3. Nastavení pravidel pro přihlašování zvířat na výstavy 
4. Národní šampionát v Lysé nad Labem a vše kolem 
5. Pokračování v problematice hodnocení zevnějšku z minulé schůze 
6. Různé 

 
Průběh schůze: 
 

1. Úvodní slovo a přivítání předsedou: 
 Klub má aktuálně 33 členů klubu řádně platících členské příspěvky do SCHOK, z.s. 
 

2. Zhodnocení výstav proběhlých v roce 2017: 
Ing. Zajíček informoval o proběhlých výstavách v letošním roce: 

o NV Brno - pochvala chovatelům, kteří vystavovali; předseda zdůraznil, že na výstavy je nutné vozit 
kvalitní zvířata, která jsou v dobré kondici a dobře reprezentují plemeno. 

o Bučice: rekapitulace situace, bohužel po nezájem vystavovatelů byl výbor nucen tuto výstavu v roce 
2017 zrušit 

Petr Zajíček apeloval na členskou schůzi, že je třeba radikální změny v myšlení chovatelů ohledně 
vystavování a seznámil přítomné s návrhy výboru. 
Zároveň požádal členy klubu, aby pravidelně zasílali fotografie z výstav a různých akcí s několika větami na 
klubový web – zasílat panu Šlejtrovi. 

 
3. Nastavení práv a povinností „aktivních členů“: 

Výbor klubu navrhuje ke schválení členské schůzi následující: 
o Povinnosti „aktivního člena“: 

- Zaplatit poplatek 200 Kč 
- Chovatel v kontrole zdraví má povinnost jednou ročně vystavit na klubových výstavách 

minimálně 3 plemenná zvířata 
- Aktivní člen, který nechová zvířata v kontrole zdraví má povinnost aktivně pomáhat s 

přípravou alespoň jedné klubové výstavy ročně 
PRO 8 
PROTI 2 
ZDRŽEL SE 1 

o Práva „aktivního člena“: 
- Být na v seznamu aktivních členů uvedených na klubových webových stránkách 
- Zdarma se zúčastnit klubových odborných přednášek 
- Vstup do členské sekce webu 
- Zdarma vystavit zvíře na klubové výstavě při včasném nahlášení  

PRO  8 
PROTI  0 
ZDRŽEL SE 3 
 



 
4. Nastavení pravidel pro přihlašování zvířat na výstavy 

o Návrh: 
- vystavení romanovské ovce na výstavě pořádané klubem 100 Kč (splatné při odeslání 

přihlášky na účet SCHOK) 
- pro výstavy bude vypracována přihláška (s rozepsanými poplatky tak, aby aktivnímu členovi 

bylo jasné, že nemá platit nic, která bude zveřejněna na webu klubu a chovatel se bude 
hlásit na všechny výstavy prostřednictvím tohoto formuláře. Odeslání této přihlášky se po 
vystavovatele považuje za závazné 

- chovatel nahlásí počet zvířat, která bude vystavovat v jednotlivých kategoriích min. 4 týdny 
před výstavou (A) 

- chovatel nahlásí ušní čísla zvířat, která bude vystavovat 10 dnů před konáním akce (B) 
- při současném splnění posledních dvou výše uvedených podmínek (A, B) dostane aktivní 

člen klubu 100% slevu z výstavního poplatku = bude vystavovat zdarma) 
- chovatel nahlásí ušní čísla zvířat, která bude vystavovat 5 dnů před konáním akce (C); za 

každé takové zvíře uhradí poplatek 100 Kč, splatný na účet SCHOK z.s. ) 
- chovatel nahlásí ušní čísla zvířat, která bude vystavovat v termínu kratším než 5 dnů před 

výstavou (D) - za každé takové zvíře uhradí poplatek 100 Kč, splatný na účet SCHOK z.s., 
současně zvíře NEBUDE uvedené v katalogu 
 
V případě, že chovatel splní bod A (min. 4 týdny před výstavou nahlásí počet vytavovaných 
zvířat) a následně zvířata na výstavu nepřiveze, bude vyřazen ze skupiny aktivních členů 
klubu. Omlouvá pouze neschopenka či úmrtí - individuálně posouzeno výborem klubu. 

 PRO   9 
 PROTI   0 
 ZDRŽELI SE   2 

 
o Panu Víznerovi členská schůze klubu uděluje doživotní výjimku v placení poplatků za výstavy v 

případě včasného přihlášení  
PRO   11 
PROTI   0 
ZDRŽELI SE   0 
 

5. Národní šampionát v Lysé nad Labem a vše kolem 
o ENT Lysá nad Labem: 

- termín konání v pátek, den před Národním šampionátem, čas 16:00 hodin  
o Výstava v Lysé n.Labem 2017: 

- výroba a tisk pozvánek, katalogu atd. - Malášek, Kvisová 
- seznam zvířat – nahlásit paní Víznerové na e-mail IvaViznerova@seznam.cz  čísla 

přihlašovaných zvířat je nutné zasílat ve správném formátu, tj. CZ000000XXXXXYYY, včas!! - 
termín uzávěrky přihlášek na výstavu je 27.9.2017 

- termín ENT romanovské ovce je 6.10.2017 v 16.00 hod, termín navážení zvířat bude 
vystavovatelům upřesněn minimálně týden před výstavou 

- Při příjezdu budou beránci hned zváženi, přejímku zvířat, vážení (Konrád) a navigaci do boxů 
zajistí Zajíček 

- Plánek rozmístění kotců – Kvisová 
- Cedule nad boxy – v základu bude uvedeno jméno a adresa chovatele, krepáky koupit 
- kompletaci, tisk a laminaci zajistí  Zajíček a kolektiv (podklady Zajíčkovi se seznamem 

nahlášených chovatelů zašle paní Víznerová) 
- vypracování přihlášky – Kvisová 
- sponzoři – Šlejtr 
- ubytování -  nocleh zajistit ve vlastní režii 
- poháry šerpy – Kvisová 
- placky svazu -  Zych 
- průjezdky, průchodky na výstaviště - zajistí Kvisová 
- SPZ vozíku či auta pro vjezd, popř. parkování uvnitř areálu nutno nahlásit společně s čísly 

vystavovaných zvířat zajistí chovatelé, komu: Víznerová (IvaViznerova@seznam.cz) 



- příprava výstaviště před výstavou (cedule nad boxy, krepáky, bannery) – ve čtvrtek zajistí 
Zajíček a studenti 

- úklid výstaviště po akci – Malášek, Dobeš a studenti 
- koordinace nástupu zvířat – Zych, studenti, Vosátková 
- stavění zvířat v předvadišti - Zychová, Hlavnička 
- předvádění zvířat – studenti 
- informátor – na místě 
- moderátoři – Zajíček, Kvisová 
- fotograf – oslovit pana Aleše + další  (zajistí Kvisová) + Monika Smolková 
- Pomocníci k fotografování na stavění zvířat – bratři Heinzelovi 
- skladování MTZ a odvoz z výstaviště - Zajíček (velký banner, vše ostatní + kbelíky) 
- dohodnutí umístění stánku, klecí, fotoplátna, zázemí, repro v Lysé na výstavišti – Kvisová 
- hudba – Šlejtr, zvukař – Malášek  
- rozpis skupin zvířat do jednotlivých kategorií šampionátu - vypracovat alespoň 3 dny před 

akcí – Malášek 
- na web pověsit tabulku výstavních kategorií – zajistí ihned Šlejtr 
- nechat vyrobit vysouvací banner v ČJ 2x + LETÁKY  - Kvisová 
- zajistit trička převaděčům (20 ks) – Kvisová 
- čísla na ruce – Malášek, Zajíček, Kvirencová 
- podněty směrem k organizátorům výstavy i jinam – Kvisová přímo v Lysé 
- odstranit kontejner před vjezdem do výstavní haly – komplikace při navážení i odvážení 

zvířat 
- zajistit kvalitní seno pro zvířata 
- dodržovat časový harmonogram nástupů 
- pozor na klouzavé podlahy 
- Stávající posuzovatel romanovských ovcí pan Mareš se nezúčastní NŠ 2017; 

Návrh posuzovatelů na  NŠ Lysá 2017: 
Mladí romanovští berani – Vízner 
Starší romanovští berani – Zajíček 
Jehnice – Šlejtr 
Bahnice – Kvisová 

PRO  10 
PROTI 0 
ZDRŽELI SE  0 
 

6. Pokračování v problematice hodnocení zevnějšku z minulé schůze 
o pan Šlejtr opětovně prošel schválenou metodiku hodnocení zevnějšku s přítomnými členy a 

informoval o výsledcích lineárního popisu kompletního ročníku jehňat zvážených letos v jeho chovu 
 

7. Různé 
o Členská schůze klubu byla seznámena s výroky Revizní komise, zápisem z jednání RK ze dne 

25.8.2017, kde RK zrušila rozhodnutí RPKO; 
Z následné diskuze vzešlo prohlášení členské schůze Klubu chovatelů romanovských ovcí:  
Klub chovatelů romanovských ovcí považuje za skandální, jakým způsobem RK SCHOK překročila 
zrušením usnesení RPKO svoji kompetenci danou Statutem SCHOK. RK v žádném případě nemá právo 
rozhodovat o odborných záležitostech RPKO. 

o Manuál pro začínající chovatele pro účast na výstavě: 
- chov v kontrole zdraví 
- veterinární osvědčení od vašeho veterináře pro přesun zvířat 
- ideálně 2-3 měsíce před výstavou zvířata ostříhat 
- paznehty upravit 
- dobrá výživná kondice 
- žádné zdravotní problémy, bez průjmů (odčervovat) 

 
Vypracovala:  Kvisová 
Ověřil:  Zajíček, Šlejtr 
 


