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Vážení chovatelé, přejeme Vám do nového roku mnoho chovatelských úspěchů,
odhodlání zdolávat překážky i nadhled nad životními ohrádkami.
redakce Zpravodaje
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Aktualita

vyjádření čmsch k objednávání ušních známek
Na základě častých dotazů chovatelů k označování ovcí a koz ušními známkami od ČMSCH upřesňujeme jejich varianty a způsob objednávání.
Známky se objednávají jen přes ČMSCH, a to vždy písemně (e-mail, fax, pošta) nebo přes portál farmáře. ČMSCH
poté zadá číselné řady nebo duplikáty do výroby.
Od 1. 6. 2017 byly sjednoceny e-mailové adresy pro objednávání ušních známek pro skot, ovce, kozy, prasata a farmovou
zvěř, a to pod jednu centrální - znamky@cmsch.cz. Pokud chovatel pošle objednávky ještě pod starou adresou (zacharova@cmsch.cz, palugova@cmsch.cz, klimova@cmsch.cz), budou automaticky převedeny pod novou e-mailovou adresu.
Známky jsou dotované a nové řady pro ovce a kozy jsou dodávány v ceně 3 Kč + DPH do jednoho ucha.
M - malá známka

F - velká známka

Od 23. 11. 2017 dodáváme chovatelům nový typ páskové ušní známky typu P v rozměrech 44 x 15 mm, které nahrazují stávající typ D a E (ZeeTags ukončil dodávku na český trh). Dodavatelem těchto ušních známek je francouzská firma
ARDES. Cena těchto známek (duplikátů) je 12,80 Kč + DPH.
V současné době je možné objednávat u ČMSCH, a.s. ušní známky M, P, F, na každý typ jsou potřeba jiné kleště.
Nabídka známek MAVE Bořetice se nemění.
		

Rozměry M malá známka

Rozměry F Velká známka

Nová pásková ušní známa P, rozměry 44 x 15 mm, aplikační kleště firmy Allflex.
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Ze života Svazu

5) Různé
6) Závěr

Průběh jednání
1) Jednání zahájil Ing. Mareš, který byl pověřen provedením zápisu.
2) Předsednictvo projednalo a schválilo upravený ceník za
provádění kontroly užitkovosti koz
3) Předsednictvo projednalo a schválilo připojení se k petici
proti bezcelním dovozům jehněčího masa z Austrálie
a Nového Zélandu.
4) Předsednictvo vzalo na vědomí informaci o výzvě ministerstva životního prostředí o možnosti čerpání dotací na preventivní opatření proti útokům velkých šelem. Projednalo
a schválilo, na základě jednání s ministerstvem životního
prostředí, upravený ceník náhrad za způsobené škody.

5) V bodě různé Předsednictvo vzalo na vědomí informaci
o založení Klubu zpracovatelů vlny a jiných přírodních
materiálů, který byl založen 3. 11. 2017 v Koutech, byl
zvolen výbor klubu ve složení Vladimíra Křenková, Lada
Teichmannová, Roman Křenek.
Předsednictvo projednalo a doporučilo Spolkové radě
Svazu ke schválení žádost o půjčku ze Svépomocného fondu Svazu paní Pavlíčkové ve výší 100 000 Kč
na nákup malotraktoru. Předsednictvu byly předloženy
doklady k poskytnutí půjčky, chyběla vlastní žádost
potvrzená libereckým krajským sdružením. Po dodání
tohoto dokladu vyzve předsednictvo ostatní členy Spolkové rady Svazu ke schválení půjčky elektronicky.
6) Jednání ukončil Ing. Mareš ve 12.45 hod.
v Brně 16. 11. 2017
Zapsal Ing. Vít Mareš

Svaz chovatelů ovcí a koz z.s. (Svaz) se sídlem v Brně, Ptašínského 308/5, 602 00 Brno, IČ 63109859
hledá vhodného kandidáta na plný pracovní úvazek na pozici ředitel/ředitelka Svazu.
Hlavní pracovní náplň:
Řízení Svazu organizační, ekonomické, personální. Zajištění hlavní a ekonomické činnosti Svazu. Zajištění realizace šlechtitelských
programů v chovu ovcí a koz, vyhodnocení výsledků kontroly užitkovosti ovcí a koz, plemenných hodnot ovcí.
Nástup: ihned
Odborné požadavky:
• vysokoškolské vzdělání zemědělského směru,
• řidičský průkaz - minimálně skupina B,
• aktivní znalost světového jazyka,
• praxe v oboru, znalost problematiky chovu ovcí a koz, základní znalost Občanského zákoníku - spolky, pracovně právní vztahy,
• uživatelská znalost Windows, MS Office, doporučeno PC Fand.
Plat: 13. platová třída.
Místo výkonu činnosti: Brno, Ptašínského 5/areál Zlobice, katastr Malhostovice.
Přihlášky doložené profesním životopisem s uvedením údajů o dosavadní praxi a o dosaženém vzdělání předloží zájemci
v elektronické podobě do 30. 12. 2017 na adresu: schok@schok.cz
nebo písemně na adresu:
Svaz chovatelů ovcí a koz z.s., Ptašínského 308/5, 602 00 Brno
Kontakt pro odborné dotazy: Ing. Vít Mareš, mob. 777 754 800.

Sazebník sjednaných odměn
za kontrolu užitkovosti u koz platný od 1. 1. 2017
Kozy:
Sazba za jedno kontrolované zvíře bude účtována v těchto dohodnutých cenách za rok, dle bonitačního stavu koz k datu
30. 6. běžného roku.
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Metoda KU AT1 (dojné farmy s počtem zvířat 3 až 100 kusů, farmy s plemeny burská, kašmírová, mohérová,
zakrslá holandská koza s počtem zvířat 3 až 5 kusů)

400 Kč

Metoda KU AT2 (dojné farmy nad 100 kusů a všechny ostatní farmy s plemeny burská, kašmírová, mohérová,
zakrslá holandská koza s počtem zvířat 6 kusů a více)

300 Kč

Metoda KU ET1 (malé dojné farmy s počtem zvířat 3 až 10 kusů)

600 Kč

Metoda KU ET2 (dojné farmy s počtem zvířat 11 až 100 kusů)

400 Kč

Ze života Svazu

www.schok.cz
Zpravodaj SCHOK 4/2017

Příplatek k základní sazbě za kozlení, které povede k vážení kůzlat ve více než dvou termínech za rok:
3 - 5 ks

+ 100 Kč

6 - 10 ks

+ 50 Kč

11 - 50 ks

+ 20 Kč

nad 51 ks

bez příplatku

V Praze dne 20. 10. 2017
Ing. Richard Konrád
předseda Rady PK koz

Ceník za provádění kontroly užitkovosti koz schválilo rozšířené Předsednictvo Svazu chovatelů ovcí a koz z.s. dne
4. 11. 2017 na jednání v Koutech.

petice
Vážení poslanci Evropského parlamentu,
PREAMBULE
Rádi bychom Vás upozornili na současný stav poptávky
a nabídky ovčího a kozího masa v rámci Evropské unie
a jeho vliv na omezený růst chovu ovcí a koz v EU.
V současné době nejsou největšími dovozci ovčího a jehněčího masa do EU vlastní členské státy Evropské unie, ale
Austrálie a Nový Zéland kvůli vysokým dovozním kvótám
s nulovou celní sazbou. V současné době lze z Austrálie
a Nového Zélandu vyvážet do EU ročně 19 186 tun ovčího
a kozího masa s nulovou celní sazbou, která podléhá každoročnímu alokačnímu procesu.

jsou také největšími dovozci ovčího a kozího masa na
Střední východ.
Je zřejmé, že Nový Zéland a Austrálie, dva největší
dovozci ovčího a kozího masa do EU, mají výraznou výhodu
kvót vůči evropským producentům v rámci EU. Současná
konkurence Austrálie a Nového Zélandu v oblasti ovčího
a kozího masa, kterou dovolují vysoké dovozní kvóty, vede
tudíž k omezování chovu ovcí a koz v Evropské unii.
Domníváme se, že vzhledem k hledání udržitelnějších
zdrojů a metod podpory a zachování chovu ovcí v Evropě
a povzbuzení zvýšené konzumace evropského ovčího
a kozího masa občany Evropské unie je třeba přijmout
naléhavá opatření, která povedou ke zvýšení poptávky
v rámci EU. To zajistí prostředky pro udržitelné zásobování
ze strany chovatelů a producentů ovcí a koz EU.

V roce 2015 dosáhl vývoz ovcí a koz u Nového Zélandu
do EU 36 % (nebo 144,741 tun swt), což bylo 85 % dovozu
EU. Téměř polovina importu Nového Zélandu do EU byla
v tomto roce spotřebována ve Spojeném království kvůli
nižším cenám dováženého masa. Austrálie a Nový Zéland

Jako producenti ovcí a koz Evropské unie máme mnoho
překážek, které brání vývozu na tyto trhy. Pro ochranu
našeho sektoru je nezbytně nutné snížit dovozní kvóty
z těchto zemí (Austrálie a Nový Zéland) s přihlédnutím
k vystoupení Spojeného království, jež je hlavním příjemcem
kvót (tj. 40 % kvót), z Evropské unie.

Vznikl Klub zpracovatelů vlny
a jiných přírodních materiálů

Rádi bychom pořádali workshopy, které povedou k rozšiřování povědomí o možnostech zpracování vlny a dalších
přírodních materiálů tak, aby se rozšiřovaly počty zpracovatelů z řad chovatelů.

Tento klub byl založen 3. 11. 2017 na konferenci v Koutech,
kde byl zvolen výbor a po schválení radou SCHOK z.s. se
pomalu začíná plánovat činnost.
Záměrem klubu je propagace vlny a jiných materiálů
formou ukázek zpracovatelských technik v rámci akcí
pořádaných SCHOK z.s., ale i akcí samostatně pořádaných Klubem.

Dále bychom rádi pořádali semináře a osvětové besedy
s chovateli zaměřené na technologii a management chovu
včetně údržby pastvin, způsobu krmení, způsobu ustájení,
způsobu a období střiže, třídění rouna a jiné tak, aby kvalita a čistota rouna odpovídala požadavkům pro další zpracování vlny, a tím se otevřela další možnost zajímavého
zhodnocení rouna.
Výbor klubu:
Předsedkyně: Vladimíra Křenková
Místopředsedkyně: Lada Teichmannová
Jednatel: Roman Křenek
Klub má prozatím devět členů. Podmínkou přijetí do klubu
je členství ve SCHOK z.s.
a také samozřejmě ztotožnění s cílem klubu.
Přihlášky mohou zájemci posílat na:
krenkovavladimira@seznam.cz
O přesných termínech akcí vás budeme informovat.
za Klub zpracovatelů vlny
a jiných přírodních materiálů
Vladimíra Křenková
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ska, nad každým zvířetem jsme se zastavili, řekli si přednosti a nedostatky a dozvěděli jsme se totéž „holandskýma
očima“. A to ještě není všechno! Přespali jsme v místě
a v předvečer klasifikace jsme poseděli u ohně a popovídali. Blázni! Nutná klasifikace se dá zmáknout za 4 hodinky i
s cestou a už můžeme prodávat, ne? Kdo prchne z trhu první,
vyhrává pár minut navíc. A právě to, co nepřineslo žádný
zisk, prezentaci, prestiž ani „konkurenční výhodu“ se stalo
NEJ tohoto podniku. Narodila se nová tradice, příští ročník
je plánován jako jeden z prvních svazových trhů roku 2018
a určitě se tam zase sejdou lidé, kvůli kterým stojí za to „ztratit“ den a jet třeba až do Rakouska. Zase to bude pěkný den,
na který se těším.
text: Mgr. Jan Kováč
foto: Jana Berková

Konference 2017
Ovčácká konference, která se konala devatenáctkrát
v Seči, se letos uskutečnila poprvé na novém místě - v kongresovém hotelu Luna v Koutech u Ledče nad Sázavou.
Tato vynucená změna přinesla podstatné zlepšení úrovně
celé akce. Moderní prostředí, kvalitní ubytování, výborná
kuchyně a skvělá organizace při podávání jídel, vedle toho,
že všechny přednáškové sály, restaurace i pokoje jsou pod
jednou střechou, byly pro nás příjemnými změnami a přispěly k úspěšnému průběhu konference.
V dopoledním zahajovacím bloku přijelo pozdravit
a vystoupit několik vzácných hostů. Konferenci zahájil ředitel odboru živočišných komodit MZe ČR pan Ing. Jiří Hojer
a pohovořil o výhledu rozvoje chovu ovcí a koz a podporách pro naše chovatele.
Po něm vystoupil zástupce ASZ pan Ing. Radim Kotrba,
Ph.D., který se věnoval práci asociace a podpoře rodinných
farem v návaznosti na chovatele ovcí a koz.
Polský kolega Dr. hab. Andrzej Junkuszew, jako jediný
letošní zahraniční účastník konference, referoval o programech ochrany přírody v Polsku, které chovatelé ovcí a koz
mohou využívat.
Se zásadním příspěvkem vystoupit ředitel ČMSCH a.s.
pan doc. Ing. Josef Kučera, Ph.D., který představil chovate-

lům aktuality z Českomoravské společnosti chovatelů, a.s.
a přednesl návrh možností zpřesnění odhadu PH ovcí a jejich
zveřejňování. V diskusi představil nový typ páskových ušních
známek pro ovce a kozy a odpovídal dlouze na zvídavé otázky
chovatelů.
První dámou, jež vystoupila na konferenci, byla ředitelka
České plemenářské inspekce paní Ing. Zdena Majzlíková.
Shrnula průběh kontrol ČPI i jejich nejčastější závěry. Opakovaně upozornila na zpřísnění kontrolní činnosti, které se
již v letošním roce uplatňuje a je zaměřené na dodržování
hlášení změn v ústřední evidenci nejpozději do sedmi dnů.
Po ní vystoupil ústřední ředitel Státní veterinární správy
pan MVDr. Zbyněk Semerád. Představil aktuální zdravotní
situaci hospodářských zvířat v Evropě, seznámil přítomné
s připravovanou Metodiku kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2018, ve které se nechystají žádné dramatické
změny. Chovatelům přednesl návrh na to, že by se mohla
Česká republika od roku 2019 stát státem s minimálním rizikem vůči onemocnění scrapie (podobně jako Rakousko).
Tím by veškerá administrativa kolem statusů jednotlivých
chovů zanikla. Chovatelé tuto možnost uvítali a v diskusi
využili přítomnost pana ředitele k řešení dalších problémů.
Po obědě konference pokračovala společným jednáním,
které zahájili zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny
paní Lucie Strejčková a pan Jiří Nyklíček, kteří chovatele
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seznámili s možnostmi čerpání dotací z Operačního programu Životní prostředí na opatření ochrany stád před
vlkem. Ze strany chovatelů zaznělo mnoho kritických připomínek k vyhlášenému programu, ale i k situaci a škodám,
které chovatelům způsobují volně žijící dravci.
Zajímavá byla přenáška Ing. Radima Kotrby, Ph.D. o možnostech využití chovu ovcí a koz v agrolesnictví, jen škoda,
že není možně tyto způsoby chovu ovcí a koz například ve
starých sadech zahrnout do zemědělských dotací.
Následovala další vystoupení, Ing. Barbora Farková
seznámila chovatele se současnou nákazovou situací
onemocnění maedi-visna v ČR a s geneticky podmíněnou
rezistencí k tomuto onemocnění. Dlouhou přednášku na
téma Rezistence na anthelmintika – strašák nebo reálná
hrozba pro chov ovcí a koz přednesl doc. Ing. Jaroslav Vadlejch, Ph.D. Na něj navázala Ing. Iveta Angela Kyriánová
vystoupením o aktuálním stavu endoparazitóz v ekologických a konvenčních chovech koz.
O chovatelské distribuci veterinárních léčiv a o zajištění
antiparazitika First Drench referovala MVDr. Pavlína Dorčáková, zástupce distribuce VLP ČMSCH, a.s.
Další příspěvky přednesli Ing. Jana Rychtářová - Somatické buňky a jejich vztah k vybraným ukazatelům kvality
mléka u koz a ovcí, Ing. Josef Šlejtr - Význam dvou plemeníků ve stádě, Bc. Michaela Černá - Výsledky křížení ovcí
zpracované z databáze kontroly užitkovosti ovcí.
S výsledky a poznatky ze své pracovní cesty do Uruguaye,
které doplnil řadou zajímavých obrázků, se podělil s účastníky konference Ing. Michal Milerski, Ph.D., VÚŽV Uhříněves.
Ing. Richard Konrád a Ing. Vít Mareš seznámili chovatele
s novým šlechtitelským programem v chovu koz, s úpravou
řádu plemenných knih koz, se změnami v provádění kontroly užitkovosti koz a se změnami ve šlechtitelském programu a řádu plemenných knih v chovu ovcí.
Jejich vystoupením byl odpolední program ukončen.
Na konferenci proběhla jednání několika chovatelských
klubů, oddělené jednací prostory přímo navazovaly na
hlavní konferenční sál, a tak bylo možné zajistit souběžný
program konference i chovatelských klubů.
Večer jsme pokračovali tradičním společenským večerem s bohatým občerstvením a ochotnou obsluhou u baru.
Zábava byla družná, místní diskžokej poněkud rušil ty, kteří
si chtěli povídat, ale s pokročilejší noční hodinou došlo i na
křepčení na tanečním parketu a noční koupání v hotelovém
bazénu.
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Druhý den po snídani pokračovala konference seminářem zaměřeným na veterinární prevenci v chovu ovcí a koz.
Pozornost všech chovatelů téměř celé dopoledne poutala
svým vystoupením MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D., která
v závěru dopoledního jednání předala mikrofon Ing. Martinu Hoškovi, Ph.D., aby mohl přednést krátkou prezentaci
na téma řízená reprodukce ovcí a koz.
Tím byl program první konference v Koutech vyčerpán a účastníci se mohli po obědě rozjet ke svým stádům
a rodinám.
Věřím, že účastníci výroční, dvacáté ovčácké konference
byli spokojeni tak, jako ti, kteří nám o tom napsali.
Ohlasy účastníků konference:
„Tímto bych ráda pochválila letošní konferenci, byla jak
po obsahové stránce, tak i ze strany služeb kongresového
hotelu LUNA v Koutech u Ledče nad Sázavou, nadmíru
povedená! Obsahově i tematicky byly vystiženy nemalé
"problémy" chovatelů ovci a koz.
Za sebe hodnotím akci jako za velmi podnětnou a zdařilou!!! :-)
Děkuji a jsem s pozdravem Hanka Láliková (Maturová)“
„Chtěla bych moc pochválit organizátory letošní konference v Koutech. Všichni chovatelé z klubu zwartbles se
shodli na tom, že jak zajištěné semináře (možná kromě
tradičního semináře o CPH), tak ubytování a strava byly
na hodně vysoké úrovni. Oceňujeme, opravdu. A seminář
MVDr. Šlosárkové - krásná tečka celé konference.  
Moc se nám tam líbilo a dovoluji si poděkovat
jménem všech !!!!!
Kožnarová Pavla“
Ing. Vít Mareš
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Tisková zpráva
Agentura ochrany přírody
a krajiny ČR
Praha, 1. listopadu 2017

Chovatelé mohou získat dotaci na ochranu
stád před velkými šelmami
Právě dnes byla zveřejněna nová dotační výzva [1] z Operačního programu Životní prostředí, která pomůže chovatelům hospodářských zvířat chránit stáda před velkými šelmami, jako jsou vlk, rys a medvěd, a také chovy drůbeže
před jestřáby. Žádosti lze podávat od začátku prosince.
Vyčleněno je na ně 40 milionů korun.
„Zkušenosti z Německa či Beskyd ukazují, že v krajině
je možné hospodařit a zároveň tu mohou žít i divoké šelmy.
Je ale potřeba s jejich přítomností počítat a přizpůsobit jí
způsob chovu hospodářských zvířat. Chovatelé sice jsou
dotacemi podporováni již nyní, ale ti, kteří žijí v oblastech
s výskytem velkých šelem, mají při ochraně svých stád
vyšší náklady. Rozhodli jsme se jim proto pomoci, aby
bylo pro ně bylo jednodušší svá stáda zabezpečit. Dostat
mohou až 80 % nákladů,“ vysvětluje Pavel Pešout z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, ředitel sekce ochrany
přírody a krajiny.
„Tradiční ochranou hospodářských zvířat na pastvině
je trvalá přítomnost velkého pasteveckého psa nebo pastevce u stáda - vyplatí se zejména při chovu většího počtu
ovcí nebo koz. Drobnějším chovatelům doporučujeme, aby
svá hospodářská zvířata (ovce, kozy či mladý skot) hlavně
na noc řádně umístili například do pevného objektu nebo
do vyšší, nejlépe dvojité ohrady v blízkosti domu, je-li to
možné. Osvědčuje se také připevnění barevných pruhů
látky, takzvaných zradidel, na ohradu,“ popisuje Pavel
Pešout.
Nová výzva z Operačního programu Životní prostředí
je určena na investiční výdaje, které chovatelům pomohou předcházet škodám na hospodářských zvířatech [2].
Žádat o ně mohou podnikatelé i fyzické osoby podnikající
v oblasti zemědělské prvovýroby. Minimální výše přímých
realizačních výdajů projektu je 100 000 korun bez DPH.
Pro naši krajinu jsou důležitá jak hospodářská zvířata, která ji pomáhají udržovat, tak vlci. Jsou dobří lovci
a mohou regulovat přemnožené velké kopytníky, kteří způ-
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sobují značné škody zemědělcům i lesníkům. Velké šelmy
si ke své obživě přednostně vybírají slabé a nemocné kusy
a zvyšují tak kondici populace volně žijících srnců, daňků,
muflonů i divokých prasat.
„Pokud velké šelmy způsobí škody na hospodářských
zvířatech, operativně je řešíme. Naši pracovníci je přímo
na místě posuzují, aby měl majitel nárok na náhradu škody.
S chovateli jednáme, vysvětlujeme jim, jak stáda zabezpečit, k zapůjčení pro okamžité řešení jim nabízíme také elektrické ohradníky,“ dodává Pavel Pešout.
Poznámky:
[1] Výzva je umístěna na stránkách Operačního programu Životní
prostředí www.opzp.cz, konkrétně na adrese:
http://www.opzp.cz/vyzvy/110-vyzva
[2] Mezi způsobilé výdaje patří například síťový elektrický ohradník nebo zdvojený elektrický ohradník (vodič) včetně zdroje a jeho
příslušenství, zdvojení pevné ohrady nebo doplnění o elektrický
ohradník, zradidlový ohradník, pořízení fotopastí a dále pořízení
vycvičeného psa pasteveckého plemene. Štěně psa pasteveckého
plemene a jeho následný výcvik je možné hradit pouze za předpokladu, že tyto náklady žadatel povede v účetnictví jako investiční
náklad. Osobní náklady na pastevce nejsou způsobilým výdajem.
V případě prevence škod způsobených jestřábem jsou způsobilým
výdajem sítě nad výběhy drůbeže. Výše uvedené náklady jsou hrazeny pouze žadatelům působícím v oblastech s doloženým výskytem vyjmenovaných zvláště chráněných druhů živočichů nebo je
doložen záznam z místního šetření příslušného orgánu ochrany
přírody prokazující výskyt (dle zákona č. 115/2000 Sb.).

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR je zprostředkujícím subjektem pro PO 4, odpovídajícím za příjem a hodnocení žádostí. Projekty doporučené k podpoře jsou pak dále
administrovány Státním fondem životního prostředí ČR.
Kontakt:
Lucie Strejčková, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,
vedoucí oddělení procesního a monitoringu,
tel.: 724 035 469, e-mail: lucie.strejckova@nature.cz
Karolína Šůlová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,
tel.: 724 102 406, karolina.sulova@nature.cz
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, dotazy-PO4@nature.cz
www.opzp.cz, www.nature.cz,
Zelená linka pro žadatele o dotace: 800 260 500,
dotazy@sfzp.cz
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Doporučené ceny ovcí a koz
pro likvidaci škod způsobených
zvláště chráněnými druhy
živočichů
Vedení Svazu chovatelů ovcí a koz z.s. (SCHOK z.s.) se
po jednáních s chovateli rozhodlo upravit ceník "Doporučené ceny ovcí a koz pro likvidaci škod způsobených
zvláště chráněnými druhy živočichů".
Níže uvedený ceník byl schválen na zasedání Spolkové
rady Svazu chovatelů ovcí a koz z.s. dne 26. 6. 2017 přijatým usnesením č. 19/2017, upraven na rozšířeném jednání
Předsednictva Svazu 4. 11. 2017 v Koutech.

V případě cenných zvířat lze doložit jejich hodnotu pořizovací cenou nebo průměrnou realizační cenou plemenných zvířat daného chovatele.
Ceník lze použít pro všechny škody vzniklé chovatelům.

Kategorie

Výše náhrady

Jehňata a kůzlata do 12 měsíců věku

150 Kč/kg nebo 3 500 Kč/ks

Bahnice a kozy

200 Kč/kg nebo 6 000 Kč/ks

Plemenný beran nebo kozel v odchovu
doloženo potvrzením o původu (POP) bez klasifikace, na základě potvrzení
oprávněné osoby o provedeném výběru do odchovu

300 Kč/kg nebo 10 000 Kč/ks

Plemenný beran nebo kozel
doloženo potvrzením o původu (POP)

15 000 Kč/ks

ČAS Ovcí
- Jarní kurz střihačů ovcí
již podruhé v Novém Přerově
Česká Asociace Střihačů Ovcí zve v termínu 26. - 28.
3. 2018 všechny zájemce, kteří by se rádi přiučili stříhání
ovcí, na statek pana Kosmáka v Novém Přerově. Pod vedením lektorů budete mít možnost se naučit nejen základním
znalostem střihače ovcí (údržba a obsluha mašinky na stříhání ovcí, manipulace s ovcí a postup střiže ovcí...).
Kurz bude probíhat s přihlédnutím ke zkušenostem
a možnostem účastníků.
Zájemce o kurz prosím o přihlášení na info@schok.cz.
Vlastimil Bischof
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Kalendář akcí 2018
27. 1.

Členská schůze klubu chovatelů ovcí romney

3. 2.

Nepálské dny na Zlobici

10. 2.

Masopust na Zlobici, taneční zábava, country hudba

16. 2.

Krajské shromáždění pardubického krajského sdružení

17. 2.

Krajské shromáždění členů moravskoslezského krajského sdružení, Dětmarovice

23. 2.

Krajské shromáždění členů sdružení Kraje Vysočina, Rudíkov

24. 2.

Krajské shromáždění členů libereckého krajského sdružení

28. 2.

Seminář pro chovatele ovcí a koz v KU, Tábor

1. 3.

Seminář pro chovatele ovcí a koz v KU, Nezvěstice

3. 3.

Seminář pro chovatele ovcí a koz v KU, Zlobice
a Krajské shromáždění členů jihomoravského krajského sdružení, Zlobice a seminář pro chovatele ovcí

8. 3.

Seminář pro chovatele ovcí a koz v KU, Pěnčín – farma p. Pulíčka

9. 3.

Krajské shromáždění členů zlínského krajského sdružení

10. 3.

Seminář pro chovatele ovcí a koz v KU, Kladno - Čabárna,

10. 3.

Krajské shromáždění členů královéhradeckého krajského sdružení Zlíč

17. 3.

Krajské shromáždění členů jihočeského krajského sdružení

24. 3.

Velikonoce na Zlobici

26. - 28. 3.

Kurz střihačů ovcí Nový Přerov

7. 4.

Krajské shromáždění plzeňského krajského sdružení, Úborsko

8. - 12. 4.

TECHAGRO 2018 Brno

8. 4.

NT beranů TECHAGRO Brno

21. 4.

Republikové shromáždění delegátů SCHOK z.s.

28. 4.

Ratibořice, Ovčácké slavnosti v Babiččině údolí, krajský den královéhradeckého sdružení

30. 4.

Čarodějnice na Zlobici, taneční zábava

1. 5.

NT plemenných beranů a kozlů na Zlobici

5. 5.

NT plemenných beranů a kozlů královéhradeckého kraje Rýzmburk

5. 5.

NT plemenných beranů Podhůra

11. - 12. 5.

Členská schůze klubu ZW a setkání chovatelů ovcí zwartbles ve Svébohově

12. 5.

ENT plemenných beranů šumavská ovce, Michlova Huť

18. 5.

NT plemenných beranů a kozlů Pěnčín

18. 5.

NT plemenných beranů Úborsko, penzion u Jandů
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19. 5.

Košařiska, Jarmark, NT plemenných beranů a kozlů

19. 5.

ENT plemenných beranů romanovské ovce Horní Bučice, klubová výstava

26. 5.

Krajské shromáždění členů středočeského krajského sdružení, ENT plemenných beranů vřesové ovce,
NT plemenných beranů a kozlů Sedlčany, ovčácký den Středočeského kraje

2. 6.

NT plemenných beranů a kozlů Strakonice

2. 6.

Selský den Vrbětice, Mistrovství republiky ve stříhání ovcí a Mistrovství Valašska v ruční stříži ovcí

10. 6.

Ovenálie Východná, Slovensko

15. 6.

Den dětí v Libereckých kasárnách

29. 6.

Klasifikace plemenných beranů texel ze stáje Hrusice

28. - 29. 7.

Chovatelský den západočeského krajského sdružení a krajská výstava ovcí a koz v Horšovském Týně

5. 8.

Borovany, Ovčácké slavnosti

16. 8. - 19. 8.

Agrokomplex Nitra

18. 8.

Ovenálie – Ovčácké slavnosti na Zlobici, celostátní výstava plemen ovcí a koz, burza ovčí vlny

21. 8.

Klasifikace plemenných beranů ze stáje Valašská Bystřice

23. 8. - 28. 8.

České Budějovice, výstava Země živitelka

23. 8. - 26. 8.

Mistrovství Evropy ovčáckých psů, Tichá u Dolního Dvořiště

26. 8.

Šampionát ZW na výstavě Země živitelka

26. 8.

NT beranů Země živitelka

1. 9.

Mistrovství Gorolů ve stříhání ovcí - Nýdek

5. 9.

NT plemenných kozlů Hostivice

6. 9.

NT plemenných kozlů Nezvěstice

8. 9.

NT plemenných beranů a kozlů Podvíhov

8. 9.

NT plemenných beranů a kozlů Žumberk -Částkov

9. 9.

NT plemenných kozlů Nové Město nad Metují - Krčín

11. 9.

NT plemenných kozlů Morkovice

12. 9.

NT plemenných kozlů Tábor

13. 9.

NT plemenných kozlů Sosnová

13. 9.

Krajská výstava ovcí a koz kraje Vysočina Radešínská Svratka

14. - 15. 9.

Hradecké dožínky, krajská výstava královéhradeckého sdružení Hradec Králové

15. 9.

7. mistrovství ČR v ručním stříhání ovcí na dožínkách v Hradci Králové

15. 9.

NT plemenných beranů a kozlů na Zlobici
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17. 9. - 19. 9.

Kurz střihačů ovcí na Zlobici

19. 9.

NT plemenných beranů VF ovcí Rožnov pod Radhoštěm

22. 9.

NT plemenných beranů Sedlčany

25. 9.

NT plemenných beranů Choceň

27. 9.

NT plemenných beranů Opatov na Moravě

28. 9.

Svatováclavský trh plemenných beranů a kozlů Pěnčín, ovčácký den libereckého krajského sdružení

29. 9.

NT plemenných beranů Strakonice

29. 9.

NT plemenných beranů Podhůra

3. 10.

NT Žabčice

4. - 7. 10.

Lysá nad Labem, výstava Náš chov 2017

4. 10.

ENT plemenných beranů zwartbles, ENT plemenných beranů ovce ouessantské, ENT kozlů plemene
koza zakrslá (holandského typu), NT plemenných beranů a kozlů na výstavě Náš chov Lysá nad Labem

5. 10.

NT Málkovice u Tachova

5. 10.

ENT plemenných beranů romanovské ovce a clun forest, předvádění plemen ovcí a koz, ocenění šampionů

6. 10.

Národní šampionát clun forest sheep, Národní šampionát romanovských ovcí

7. 10.

Předvádění ovcí a koz, vyhodnocení nejlepších kolekcí a šampionů výstavy

13. 10.

Ovčácký den moravskoslezského krajského sdružení, NT plemenných beranů Vendryně, ENT oxford down,

13. 10.

NT plemenných beranů Rýzmburk

19. 10.

NT Úborsko, penzion u Jandů

20. 10.

NT plemenných beranů Zlobice

20. 10.

NT plemenných beranů Slušovice

26. 10.

NT plemenných beranů Nečtiny-Březín

26. 10.

ENT plemenných beranů romney Vrbětice

27. 10.

NT plemenných beranů Lhotka u Telče

6. 11.

ENT plemenných beranů valašské ovce, NT plemenných beranů Bludovice u Nového Jičína

7. 11.

Klasifikace plemenných beranů ze stáje Žilina u Nového Jičína

9. - 10. 11.

Mezinárodní konference a setkání chovatelů ovcí a koz, hotel Luna Kouty

16. 11.

NT Počítky, klasifikace ze stáje

17. 11.

Klasifikace plemenných beranů ze stáje Nový Knín, farma Kosařův mlýn

17. 11.

NT plemenných beranů a kozlů Sedlčany

24. 11.

Zabijačka na Zlobici, vepřové hody country hudba

8. - 9. 12.

Advent na Zlobici, vánoční výstava
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Kalendář pasení 2018 – nejdůležitější akce
23. – 24. 6.

Těně, TS, CACITR, CACT

30. 6. - 1. 7.

Libhošť, TS, CACITR, CACT

11. - 12. 8.

Nová Ves, CS, Mistrovství BCCCZ

18. - 19. 8.

Martínkovice, TS, Briard Cup ČR, CACT

25. - 26. 8.

Martínkovice, TS, CACITR, CACT

8. - 9. 9.

Načešice, CS, Elév Cup a BCCCZ Cup

15. - 16. 9.

Budišov nad Budišovkou, CS, Mistrovství ČR, CACITR, CACT

28. - 30. 9.

Načešice, TS, Mistrovství ČR, CACITR, CACT

6. - 7. 10.

Martínkovice, TS, CACT

11. - 14. 10.

Libhošť, TS, BSH Cup 2018, CACITR, CACT

20. 10.

Budišov nad Budišovkou, CS, CACITR, CACT

27. 10.

Libhošť, TS, Herding Collie & Sheltie Cup 2017, CACT

4. 11.

Libhošť, TS, Šampionát Welsh Corgi a Kelpie Klubu, CACITR, CACT

Podrobnější informace naleznete na https://paseni.kjcr.cz/kalendar-akci-fci/kalendar-akci-2018/

Autor: Daniela Dziková
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