
Zápis z jednání Klubu chovatelů romanovských ovcí   5 . 12 . 2018 

 Hotel – restaurant Tři věžičky , Střítež 11 

Přítomni : Kvisová , Dobeš , Turek , Zych 

Omluven : Čihánek 

 

Program jednání schůze 
1 . Rozdělení činnosti a úkolů 
2 . Náměty a podněty na zlepšení činnosti klubu 
3. Webové stránky 
4. Svolání mimořádné členské schůze klubu  

1 . Rozdělení činnosti a úkolů 
Paní Kvisová navrhla výboru následující rozdělení kompetencí: 
Zych - manažer pro výstavy, patron výstavy Bučice (organizace, zajištění, rozdělování úkolů 
pro členskou základnu)  
Turek - P.R. manažer - z každé klubové akce - schůze, výstavy zajistí článek a 
fotodokumentaci 
Čihánek - webmaster - aktuality, opatrovník linií, shromaždování dat v Excelu od lineárních 
popisů, aktualizovat opatrovníky liníí, vyhledat, hlídat, aktualizovat držitele plemenných 
beranů, seznamy, tabulky 
Dobeš - zástupce předsedy, patron Národního šampionátu Lysá 
Kvisová - vedení, koordinace výboru, organizace, členská základna, komunikace s vedením 
SCHOK, komunikace s PK 

2 . Náměty a podněty na zlepšení činnosti klubu 
- průzkum členskou základnou kdy preferuje většina členů členské schůze 
-  jarní členská schůze v Bučici po výstavě 
-  podzimní členská schůze v měsíci listopad – návrh sobota – je více času, lidé jsou méně 
unaveni než v pátek večer, pokusit se zapojit i program externí 
- zapojení členů do činnosti klubu, obnovit „soudržnost“ klubu 
 
3 . Nové webové stránky 
Oslovení členské základny k vyjádření co dle individuálních názorů na webu chybí či přebývá 
Výbor připraví osnovu webových stánek 
Paní Kvisová se pokusí zajistit financování od SCHOKu 
Nezaplacené příspěvky na web . stránky – někteří „aktivní“ členové nemjí uhrazeno za rok 
2018 – rozeslat výzvy. Vybírání příspěvku může pomoci s financováním nového webu. 
 
4 . Svolání mimořádné členské schůze klubu . volba do RPKO 
Předsedkyně informovala výbor, že v uplynulých dnech obdržela e-mail od předsedy SCHOK, 
pana Mareše, který se omlouvá, že na minulé členské schůzi mylně informoval členskou 
základnu o tom, že na zástupce klubu na RPKO může kandidovat i nečlen SCHOK, respektive 
Klubu. Tato informace nebyla pravdivá. Viz níže – kopie mailu od pana Mareše.  
Z mailu pana Mareše  vyplývá, že členskou schůzí  zvolený p. Vízner, který není členem svazu 



ani klubu, nemůže klub na jednání RPKO zastupovat. 
Předsedkyně v uplynulých dnech tedy následně  telefonicky kontaktovala pana Zajíčka 
s dotazem, zda souhlasí s návrhem pana Mareše a bude nadále zastupovat Klub na RPKO. 
Pan Zajíček odmítl s tím, že z této funkce odstoupil a Klub již zastupovat nebude. 
Předsedkyně dále telefonicky kontaktovala pana Víznera s dotazem zda se stane členem 
SCHOKu a Klubu. Pan Vízner se vyjádřil, že do SCHOKu vstupovat neplánuje a nebude. 
Z výše uvedeného vyplývá, že Klub chovatelů romanovských ovcí nemá v tuto chvíli žádného 
Klubem potvrzeného zástupce, který by zastupoval klub na RPKO, která se bude konat 
v únoru 2019 a hájil zájmy Klubu.  
Výbor tuto záležitost dlouze diskutoval a došel k závěru, že bohužel nezbývá než uspořádat 
mimořádnou členskou schůzi klubu v lednu, kde bude jediným bodem programu volba 
zástupce Klubu na RPKO. Členská schůze bude navazovat na výborovou schůzi.  
 schůze výboru 18.1.2019 od 16 hodin 
konání členské schůze 18.1.2019 od 17 hodin 
Omlouváme se tímto členské základně za nevítané komplikace, ale nebyly zaviněny klubem 
ani jeho vedením. 

 

zapsal : Jiří Turek                       ověřil : Michela Kvisová 

 

 

Mail od předsedy SCHOK:  
 

 

 


