
Zápis ze schůze klubu chovatelů a přátel ovcí plemene původní valaška 

 

Bludovice, Restaurace Boss, 19.2.2011 

 

1. P. Ţitníková přivítala účastníky a představila hosty a členy 

 

Představení hostů - členů předsednictva SCHOK: 

 

Vít Mareš 

Pavel Mach 

Antonín Vejčík st. 

 

Představení členů: 

 

Radim Maloušek a Petr Orel, Bartošovice, 7 ks 

Jiří Schindler, Odry, 20 ks 

Martina Šimčíková, Roţnov p. R., 20 ks 

Jiří Novotný, Zahrádky u České Lípy, 6 ks 

Marek Hloušek, Dolní Třebonín, 10 bahnic, 15 jehnic 

Kryštof, Česká Kamenice, 12 ks 

Jan Vejčík, Dlouhá Stropnice 130 ks plus jehnice, 7 beranů 

manţelé Vorlovi, Doubravčany 

Petr Šimeček, Staré Hamry, 6 ks plus beran 

Kateřina Gottfriedová, Petrůvka a Luhačovice, 35 ks + jehnice z loňska 

Přemysl Mácha, Praţmo, 8 ks plus beran 

Karla Beránková, Stránské, 10 ks 

manţelé Křenkovi, Stránské, 10 ks 

Vladimír Bařina, od Broumova, 25 ks 

Jana Vybíralová, nechová ovce, fotografka 

Věra Konečná, Zubří, 3 ks plus beran 

Lumír Kuchařík, 12 ks plus beran 

manţelé Ţitníkovi, Bludovice, 65 ks + 2 berani 

Michal Milerski, Nýdek, 30 ks plus 8 jehnic a 30 kříţenek 

Daniela Dziková, Orlová, šlechtitelka a KU 

 

 

2. Zhodnocení činnosti Klubu 

 

P. Vejčík navrhl změnu programu - nejprve projednat a schválit plán činnost klubu a následně 

hlasovat o volbě předsedy a výboru. 

 

P. Mach upozornil na to, ţe by se mělo o návrhu p. Vejčíka hlasovat. 

 

P. Mach upozornil na potřebu zkontrolovat dle prezenční listiny, kdo má právo na schůzi 

hlasovat (má zaplaceny členské příspěvky SCHOK). 

 

P. Vejčík st. upozornil, ţe nejprve by se měl zvolit předseda a výbor, protoţe p. Ţitníková není 

skutečně předsedkyní, a následně upravit statut tak, aby byl v souladu se statutem SCHOK. 

 



Pan Orel vyzval p. Vejčíka st., aby zdůvodnil neplatnost volby p. Ţitníkové. P. Vejčík řekl, ţe 

se p. Ţitníková na minulé schůzi vzdala předsednictví. P. Mácha oponoval, ţe se o tom 

nehlasovalo a nikdo jiný zvolen nebyl. P. Milerski řekl, ţe p. Ţitníková vedla klub s obecnou 

podporou jeho členů, coţ opakovaně zaznívalo na schůzích. P. Milerski navrhl, ať se hlasuje 

o návrhu p. Vejčíka ml. P. Hloušek navrhl, aby program zůstal zachován podle původního 

programu. Totéţ navrhl p. Šimeček.  

 

 

Hlasovalo se pro zachování původního programu - 19 pro, 3 se zdrţeli nebo byli proti 

 

 

 

P. Ţitníková se vrátila k bodu programu Shrnutí dosavadní činnosti Klubu 

 

P. Ţitníková zdůraznila, ţe předcházející schůze klubu byly vedeny v přátelské atmosféře. 

Setkání probíhala na farmách, např. u Šimčíků, Křenků, u p. Orla, u p. Milerskiho apod.  

P. Ţitníková zdůraznila, ţe valaška není jen ovce ale je to kulturní dědictví Valašska a v potaz 

při jejím chovu by neměla být brána jen produkční či ekonomická stránka, ale právě její 

kulturní odkaz. 

 

P. Ţitníková sloţila svůj mandát a vyzvala účastníky schůze, aby zvolili nového předsedu. 

 

 

 

Diskuze: 

P. Vejčík st. poděkoval p. Ţitníkové za její činnost ve vedení Klubu. Následně zmínil blíţe 

nespecifikované váţné chovatelské chyby způsobené vedením klubu a upozornil na 

nepřítomnost předsedkyně Klubu na schůzkách Rady plemenných knih. 

 

P. Ţitníková uvedla, ţe Klub v Radě plemenných knih zastupoval p. Milerski. 

 

P. Schindler vyzval p. Vejčíka st., aby přestal vstupovat do diskuze bez vyzvání. 

 

P. Křenek podpořil p. Schindlera a poţádal p. Vejčíka st., aby konkretizoval své výtky 

k činnosti p. Ţitníkové. 

 

 

 

3. Informace o chovu valašek (p. Milerski) 

 

viz PP prezentace 

 

 

4. P. Ţitníková poţádala p. Macha, aby vysvětlil novinky ve stanovách a jednacím řádu 

SCHOK.  

 

P. Mach - kluby nemohou mít vlastní stanovy, stanovy a jednací řád jsou jednotné pro 

všechny kluby a orgány SCHOK, nutno zvolit volební výbor a dohodnout se na způsobu 

volby, zvolen je ten, kdo získá nadpoloviční většinu hlasů 

 



Diskuze: 

P. Mareš poděkoval všem za práci pro rozšíření valašky, zejména p. Šimečkovi. Informoval 

nové členy SCHOK o aktuálních novinkách v chovu a svazu. Budou zveřejněny ve zpravodaji 

SCHOK. 

 

 

5. P. Ţitníková začala bod jednání volba předseda a výboru  

 

Navrţeni do volební komise byli p. Orel, p. Hloušek a p. Schindler. Všichni tři návrh přijali. 

 

Pro 18 

Zdrţeli se 4 

Proti nikdo 

 

P. Mach upozornil na to, ţe je třeba nejprve rozhodnout, kolik členů bude mít výbor klubu. 

 

P. Ţitníková navrhla, aby výbor klubu měl 3 členy. 

 

Pro 22 

 

P. Ţitníková navrhla, aby se předseda a členové výboru volili tajně. 

 

Pro 21 

Zdrţel se 1 

 

P. Orel představil proceduru voleb. Nejprve volba předsedy přímou volbou, následně volba 

zbývajících členů výboru. Vítězí ten, kdo získá většinu hlasů přítomných. 

 

Volba předsedy 

 

P. Konečná navrhla p. Ţitníkovou, souhlasí. 

 

P. Vorel navrhl p. Jan Vejčíka, souhlasí. 

 

P. Hloušek navrhl p. Milerskiho, nesouhlasí.  

 

P. Vejčík navrhl p. Máchu, nesouhlasí. 

 

 

Navrţení kandidáti stručně představili svou vizi vedení klubu. 

 

 

 

Hlasovalo se o dvou kandidátech. 

 

P. Ţitníková získala 18 hlasů. 

 

P. Vejčík získal 4 hlasy. 

 

Do funkce předsedy klubu byla zvolena p. Ţitníková. 



 

 

 

 

Volba výboru klubu 

 

P. Ţitníková navrhla p. Milerskiho, souhlasí. 

 

P. Beránková navrhla p. Šimečka, souhlasí. 

 

P. Šimčíková navrhla p. Bařinu, souhlasí. 

 

P. Ţitníková navrhla p. Křenkovou, souhlasí. 

 

P. Vejčík navrhl p. Vorla, nesouhlasí.  

 

P. Milerski navrhl p. Vejčíka, nesouhlasí. 

 

 

 

Výsledek prvního kola: 

 

P. Milerski získal 19 hlasů  

 

P. Šimeček získal 13 hlasů 

 

P. Bařina získal 6 hlasů 

 

P. Křenková získala 2 hlasy 

 

Do výboru Klubu byli zvoleni p. Milerski a p. Šimeček. 

 

 

 

6. Různé  

 

P. Hloušek řekl, ţe motivací pro chov není ekonomika ale zájem o plemeno. Také uvedl, ţe 

není moţné chov valašky nějak omezit na Beskydy.  

 

P. Vorel zdůraznil potřebu sladit kulturně-historický význam valašky a její hospodářskou 

funkci. 

 

P. Křenek pozastavil nad cenami beranů, které někteří chovatelé poţadují i od ostatních členů 

klubu. 

 

P. Mareš uvedl, ţe funkcí svazu je jednak šlechtění, jednak společenská propagace chovu. 

 

P. Mach zdůraznil potřebu jednat na schůzích klubu o věcech, které členy spojují, ne o 

ekonomických otázkách jednotlivých chovů. 

 



P. Beránková informovala o průběhu epidemie listeriózy ve svém stádě. Důvod byl asi v 

zapařené neuklizené podestýlce na zimovištích. Ztratili většinu stáda. 

 

Jana Vybíralová informovala o záměru nafotit kalendář s valaškami na rok 2012, chtěla by 

navštívit jednotlivé chovatele. 

 

P. Vejčík st. zdůraznil nutnost bonitace beranů valašek a šumavek později, nikoliv v šesti 

měsících. U šumavek se bonituje v 18 měsících. Ceny beranů jsou vyšší neţ u valašek. 

 

P. Milerski poukázal na potřebu bonitovat v 6 měsících kvůli drobných chovatelů, kteří 

nemají moţnost odchovávat nové berany zvlášť od stáda. 

 

P. Vejčík navrhuje zvýšit minimální hmotnost pro bonitaci na 40 kilo a minimální věk na 12 

měsíců. 

 

Dlouhá diskuze o bonitačních standardech a příbuzenské plemenitbě. 

 

 

Padly tři návrhy na hlasování o podmínkách k bonitaci beranů: 

 

  

Hlasování o minimální váze berana při bonitaci na úrovni 40 kg 

 

3 pro 

4 zdrţeli se 

9 proti 

 

 

Hlasování o minimální váze berana při bonitaci na úrovni 35 kg 

 

10 pro 

2 proti 

4 zdrţeli se 

 

Návrh na 35 kg byl schválen. 

 

Hlasování o ponechání současného stavu se nekonalo. 

 

 

 

Schůze uloţila výboru úkol připravit strategii uchování genetické diverzity plemene, 

identifikaci ohroţených linií bahnic a beranů, jejich umístění v konkrétních stádech a 

koncepci preferencí při výběru bahnic a beranů k dalšímu chovu. Termín: 31. března 

2011 

 

 

P. Milerski navrhl vytvořit svépomocný fond pro ty chovatele valašky, kteří přijdou o 

bahnice. 

 



P. Mácha navrhl přemístit stránky klubu na stránky SCHOK nebo tam aspoň tam dát odkaz na 

klubové stránky. Stránky by se měly častěji aktualizovat - všichni chovatelé by měli dát na 

stránky klubu informace o chovech. Chovatelé by si měli na své stránky umístit odkazy na 

stránky klubu. 

 

P. Mácha navrhl, aby se diskutovalo o počtu nákupních trhů valašek. Koná se více trhů, neţ 

na kterých jsme se na minulé schůzi domluvili. 

 

P. Ţitníková a p. Dziková vysvětlili, ţe se trh v Bludovicích konal kvůli zrušení trhu 

v Přerově. 

 

 

Termín a místo dalšího setkání bude stanoveno výborem. P. Hloušek navrhl, abychom se 

znovu setkali v květnu a někde blíţe pro chovatele z Čech. 

 

 

 

 

Závěrečné shrnutí: 

 

Na schůzi klubu se projevily dva názorové proudy. První proud se domnívá, ţe je jedna etapa 

vývoje Klubu za námi, je třeba se v chovných postupech přiblíţit jiným plemenům a dát větší 

důraz na ekonomiku chovu. Ta druhá chce zachovat dosavadní zaměření v prvé řadě na 

zachování genofondu valašky, na její rozšiřování mezi nadšence do dalších chovů, klade 

důraz na neformálnost a nezištné přátelství mezi chovateli, odmítá přílišný formalismus, 

přičemţ ekonomika pro tuto skupinu je aţ na dalším místě. Volby prokázaly, ţe většina 

chovatelů se v současnosti přiklání k druhému směru. Výbor klubu se zavázal, ţe vypracuje 

strategii chovu původní valašky, která by brala do úvahy obě tendence. 

 

 

Zápis provedl: Mácha Přemysl 

Zápis schválili: Milerski Michal, Šimeček Petr, Ţitníková Gabriela 

 


