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AKTUALITA
Administrace dotací 2016
Během měsíce září 2016 přijímají pracoviště plemenné
knihy žádosti na dotace administrované Svazem nejpozději do 30. 9. 2016.
Žadatelé, kteří v loňském roce nežádali o dotaci, se musí
sami ohlásit:
v brněnské kanceláři (tel.: 541 243 481) – OVCE
či pražské kanceláři (tel.: 284 680 019) – KOZY
Žádosti musí být potvrzené oprávněnou organizací
(šlechtitel) a podepsané žadatelem.
Chovatel potvrzuje správnost údajů uvedených na
žádosti (zkontrolujte všechny údaje).
Žádosti nelze poslat elektronickou poštou (výjimkou je
zaslání žádosti s ověřeným elektronickým podpisem či
vlastní datovou schránkou).
Bankovní účet uvedený v žádosti musí být vedený na
jméno žadatele. Tento účet musí být aktivní i v době
zasílání dotací (prosinec 2016).

Doklad o bankovním účtu žadatele je nezbytnou přílohou,
třebaže se od loňska nezměnil.
Dotace týkající se OVCÍ zaslat na adresu brněnské
kanceláře:
SCHOK z.s., Ptašínského 5, 602 00 Brno
Dotace týkající se KOZ zaslat na adresu pražské
kanceláře:
SCHOK z.s., Samcova 1, 110 00 Praha 1
Přehled dotací, které administruje Svaz, byl zveřejněn ve
Zpravodaji 1/2016 a na webu Svazu: http://www.schok.
cz/dotace-programy/aktualne/dotace-pro-chovatele-ovcikoz-v-roce-2016 a http://www.schok.cz/dotace-programy/
aktualne/nova-dotace-na-nakup-plemennych-zvirat
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Úvodník

Vážení chovatelé
V předcházejícím období jsme bilancovali nejen
ve Svazu, ale hodnotily se i stavy hospodářských zvířat
v České republice. Stavy ovcí poprvé od roku 2000 oproti
předcházejícímu roku poklesly o 13 201 kusů ovcí celkem,
tj. o 5,7 %, z toho o 5 000 kusů bahnic, tj. o 3,7 %. Početní
stavy koz zůstaly na úrovni loňského roku, zvýšili se
o 71 kusů koz celkem, tj. o 0,4%. K 1. 4. 2016 se v České
republice chovalo 218 493 ks ovcí celkem, je to méně než
v letech 2015, 2014, 2013, 2012 i 2011. Stavy bahnic poklesly
v roce 2016 na 129 491 kusů a společně s 24 957 kusů jehnic
tvoří předpoklad reprodukce chovu ovcí u nás. Početní
stavy koz činily v roce 2016 celkem 26 548 kusů, z toho koz
16 731 kusů mají v posledních letech stoupající úroveň.
K nejvyššímu poklesu početních stavů ovcí došlo v Plzeňském kraji, nejvyšší počty chovaných ovcí jsou v krajích Jihočeském, Středočeském a Zlínském.
Důvodem této situace je naše zemědělská politika, která
znevýhodňuje chovatele oproti pěstitelům – národní rozdělení přímých plateb umožňuje použít až 35% podíl pro chov
hospodářských zvířat, Česká republika jich používá jen 3 %.
Nesmyslné omezení hranic intenzity chovaných zvířat, které
nemá v ostatních státech obdoby, je dalším důvodem, proč
chovatelé snižují počty chovaných ovcí. Lepší realizační
ceny i podmínky pro čerpání dotací vedlo řadu chovatelů
k přechodu od chovu ovcí k chovu masného skotu. Dalším
důvodem jsou stále narůstající požadavky veterinární
správy, kdy po zavedení statusů odolnosti proti scrapie,
kde mohla Česká republika požádat o status země prosté,
pokud by dodržovala počty vyšetřených zvířat podobně jako
Rakousko, se zavedly další kontroly, které v některých případech chovatele šikanují. Svaz žádal SVS o změnu metodiky, do které byly zařazeny požadavky například na genotypizaci, což evropská směrnice nevyžaduje, byla nám přislíbena změna pro rok 2016, ale dodnes k úpravě nedošlo.
KVS požadují splnění podmínek, které stávající metodika
nevyžaduje – provedení zdravotních zkoušek, nedodržují
správní řád, na který se sami odvolávají, a chovatele tím nutí
ke zrušení chovů – úředník bude mít méně práce za stejný
plat. Snažíme se tuto situaci řešit, ale není to jednoduché.
Další nepříjemná zpráva je oznámení výrobce veterinárního léčivého přípravku Levitape SC Sheep Drench o ukončení výroby. Letošní dodávka prostřednictvím ČMSCH a.s.
byla tedy poslední. Jednáme o možnostech jeho náhrady,
kterou by mohl být Levafas Diamond perorální suspenze
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s vylepšenou recepturou, který obsahuje: Levamisol Hydrochlorid 3.0 % hmotnost/objem a Oxyclozanid 6.0 % hmotnost/objem.
Levafas Diamond je širokospektrální anthelmintikum,
které se používá při léčbě a kontrole obou gastrointestinálních hlístic a plicní infekce a infekci dospělé motolice
jaterní u skotu a ovcí. Neobsahuje účinnou látku prazikvantel a tím není účinný proti tasemnicím, což představuje zásadní problém.
ČMSCH a. s. nabízí aktuálně chovatelů následující antiparazitika:
Panacur 25 mg/ml a.u.v. por sus 1 l - 1070 Kč
Helmigal 2,5 % plv 20 g - 26 Kč
Helmigal 2,5 % plv 1 kg - 232 Kč
Helmigal 2,5 % plv 5 kg - 968 Kč
Aldifal 25 mg/ml por sus 1 l - 327 Kč
Aldifal 25 mg/ml por sus 5 l - 1359 Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH (10 %).
s tím, že léčivo Helmigal není určeno pro ovce.
S objednávkami se obracejte na:
Zora Krňanská
Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
Benešovská 123, 252 09 Hradištko
Tel. + 420 257 896 350
Mobil. + 420 725 131 977
krnanska@cmsch.cz
www.cmsch.cz
Dále Vás chci informovat o aktuálních novinkách
v legislativě.
Co přináší novela nařízení vlády pro přímé platby v roce
2016 (11. 3. 2016)
Dne 1. března 2016 nabyla účinnosti novela č. 61/2016 Sb.
týkající se vybraných ustanovení nařízení vlády, kterou
se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., č. 307/2014 Sb.
a č. 309/2014 Sb.. Dne 17. února 2016 byla schválena vládou
a ve Sbírce zákonů vyšla 25. února 2016. Úpravy dotačních podmínek vycházejí ze zkušeností z letošního příjmu
žádostí, podnětů zemědělské veřejnosti a prováděných kontrol. Novelizací nařízení vlády chce Ministerstvo zemědělství
přispět k vyjasnění podmínek, některé změny pak směřují
k účelnějšímu nastavení dotačních pravidel.
Podmínka seče a pastvy na travních porostech a trvalých
travních porostech
Nově se pro poskytování SAPS na travních porostech a trvalých travních porostech zavádí povinnost provádět seč s odklizením biomasy z pozemku či zajistit pastvu včetně likvidace
nedopasků, s termínem do 31. července. To znamená, že
mulčování bude pouze doplňkovou operací a samo o sobě
nebude pro získání platby SAPS dostačující.
Jsou zde ovšem stanoveny i výjimky, například pokud se
jedná o plnění povinností agroenvironmentálně-klimatického
opatření nebo ekologického zemědělství v rámci PRV, dále
jsou z povinnosti pro likvidaci nedopasků vyjmuty plochy
převyšující sklonitost 10°.
Hodnocení požadavků evidence a označování ovcí a koz
U hodnocení požadavků evidence a označování ovcí a koz
(PPH 8) bude Česká plemenářská inspekce vycházet ze společných údajů pro oba druhy uvedených hospodářských zvířat
dohromady.
Včasnost hlášení u skotu, ovcí a koz
Upozorňujeme všechny žadatele, že s účinností od roku
2017 bude upraveno znění požadavku a systém posuzování
včasnosti hlášení do ústřední evidence u skotu, ovcí a koz.

Úvodník / Ze života Svazu

Chovatelem bude muset být hlášeno narození zvířat pověřené osobě do 7 dnů ode dne označení zvířete a hlášen
jejich úhyn, ztráta, utracení, přemístění do 7 dnů ode dne,
kdy k události došlo.
Ve Svazu proběhlo Republikové shromáždění delegátů
poprvé v dubnovém termínu, ale na počtu zúčastněných
zástupců jednotlivých krajských sdružení se to neprojevilo.
Shromáždění svolala Spolková rada Svazu, která se sešla
18. 3. 2016, projednala návrh volebního řádu, provedla zhodnocení činnosti a hospodaření SCHOK z.s. a svépomocného
fondu Svazu v roce 2015, zabývala se hodnocením činnosti
středisek jednotlivých šlechtitelů, vývojem mezd zaměstnanců Svazu, hodnocením činnosti a hospodaření společnosti OVEKO a.s. Projednala návrh činnosti Svazu na rok
2016 a výhled hospodaření Svazu v roce 2016 a svolala člen-

zápis ze Členské schůze –
shromáždění delegátů Svazu
chovatelů ovcí a koz z.s.
zlobice 16. 4. 2016
Schůze konaná dne 16. 4. 2016 v obci Malhostovice,
v areálu obchodní společnosti Oveko a.s. označovaném
jako „Zlobice“ v prostorách Koliby od 10.00 hodin.

1) Zahájení zasedání
Provedl předseda SCHOK z.s. Ing. Vít Mareš. Přivítal přítomné delegáty.
Organizace
Republikové shromáždění delegátů (dále jen „RSD“)
zahájil Ing. Vít Mareš, který se ujal funkce předsedy RSD.
Republikové shromáždění delegátů bylo svoláno
Ing. Vítem Marešem, předsedou Svazu chovatelů ovcí a koz
z.s. (dále jen „Svaz“) dne 29. 3. 2016 písemnou pozvánkou,
která tvoří přílohu č. 1.
jmenování ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
Zapisovatel: Ing. Martin Hošek, Ph.D.
Jmenování ověřovatelů: Bc. Eva Uxová, Petr Kříž
volba členů mandátové a návrhové komise
Komise ověří po zahájení platnost mandátů všech delegátů. Sleduje platnost všech hlasování. Sčítá hlasy.
Mandátová a návrhová komise:
Navrženi: Ing. Antonín Vejčík, Iveta Zastoupilová, Daniela Dziková.
Ohlášený program RSD
Program:
1)		Zahájení:
		– úvod
		– volba mandátové a návrhové komise,
		– určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
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skou schůzi Svazu - republikového shromáždění. Na základě
informace Revizní komise rozhodla o zrušení usnesení Rady
plemenných knih ovcí o povinnosti předvádět berany romanovské ovce na výstavě v Lysé nad Labem jen na elitním
nákupním trhu romanovské ovce z důvodu, že Rada plemenných knih ovcí nemůže o tom rozhodovat.
Stále přetrvávají problémy v krajských sdruženích Olomouckého a Pardubického kraje, členové Karlovarského a Plzeňského kraje se dohodli a spojení svých krajských sdružení.
Všem Vám přeji, aby se Vám dařilo ve Vašem podnikání,
měli jste pevné zdraví a oporu ve svých blízkých.
Ing. Vít Mareš
předseda Svazu

2)		Kontrola usnesení
3)		Projednání a schválení návrhu Volebního řádu Svazu
4)		Zpráva o činnosti Svazu v roce 2015
5)		Zpráva Revizní komise
6)		Schválení odměn členům Revizní komise
7)		Výsledek hospodaření a účetní závěrka 2015
8)		Projednání a schválení programu činnosti Svazu na rok
2016
9)		Záměr hospodaření Svazu v roce 2016
10) Průběžná zpráva o činnosti a hospodaření Svazu v roce
2016
11) Různé – Činnost společnosti OVEKO a.s. a družstva
Romney, Svépomocný fond, činnost krajských sdružení,
činnost chovatelských klubů
12) Diskuse
13) Závěr
Předseda RSD konstatoval pořad jeho zasedání uvedený
výše s tím, že se RSD bude řídit programem podle rozeslané pozvánky.
Usnášeníschopnost
Předseda RSD konstatoval, že je přítomno 49 delegátů,
což činí z celkového počtu 77 delegátů 63,6 %. Každý delegát má jeden hlas.
RSD je usnášeníschopné.
RSD je způsobilé přijmout rozhodnutí o všech usneseních
dle pořadu jednání.
Návrh usnesení č. 1/2016
RSD volí mandátovou a návrhovou komisi ve složení:
Ing. Antonín Vejčík, Iveta Zastoupilová, Daniela Dziková
Pro 49
Proti 0
Zdrželo se hlasování 0
Usnesení bylo přijato.
2) Kontrola usnesení
Usnesení SD 2015 neukládala úkoly k řešení.

3) Projednání a schválení návrhu Volebního
řádu Svazu
Delegáti obdrželi návrh Volebního řádu Svazu spolu
s pozvánkou na RSD.
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Zhodnocení výsledků testace
na VJH v roce 2015
V loňském roce jsme provedli testaci výkrmnosti a jatečné
hodnoty u celkem devíti skupin beránků, a to jak u spojení
čistokrevných jedinců, tak i u dvou velmi zajímavých spojení
plemen kombinovaných s masnými.
Je těžké srovnávat výsledky z tak odlišných chovatelských podmínek a s tak odlišným zaměřením produkce.
Přes to všechno tu nalézáme návod, zejména pro chovy
s užitkovým křížením, jak vylepšit jatečnou výtěžnost
a osvalení trupů, podíly masa v kýtě a tím i prodejnost
jatečně upravených trupů (JUT) jehňat i z extenzivních nebo
extenzivně-ekologických podmínek.
Jatečné rozbory šesti beránků po jednotlivých otcích byly
prováděny od května do prosince roku 2015. Většina JUT
se vešla do rozpětí 17 – 19 kg, bez ohledu na jejich věk při
porážce. Nejmarkantnější rozdíly mezi genotypy nebyly zjištěny pro výtěžnost JUT, ale hlavně u hodnocení zmasilosti
a protučnění JUT. Nejvýrazněji se projevil vliv otce texel na
jehňatech s valašskou matkou, který se mimo viditelné zkrácení a rozšíření JUT projevil nejen na lépe subjektivně hodnoceném osvalení, ale také v lepším podílu masa na kýtě
a jejím menším protučnění, než tomu bylo u čistokrevných
jedinců původní valašky. Obdobně pozitivně se lze dívat i na
vliv suffolského otce u celkové zmasilosti a plochy kotletky
v kombinaci se šumavskou ovcí.

Zpravodaj SCHOK 2/2016

Velmi vyrovnaného výsledku dosáhlo potomstvo všech
tří beranů texel z chovu společnosti Dibaq z Helvíkovic,
kdy vyčnívají ve většině hodnocených parametrů, zejména
v podílu masa na kýtě. Nižší podíl kýty z celkového JUT
by nás neměl mást, protože je způsoben odlišnou skladbou JUT a jeho celkovým extrémním osvalením v kombinaci
s relativně jemnou kostrou plemene.
Je potěšující, že ani zástupce intenzivně chovaných
plemen s kombinovanou užitkovostí se ve srovnání s masnými plemeny neztrácí. To, co nepatrně schází ve zmasilosti
jatečných trupů, to hravě dohání menším podílem tuku kdekoliv, výborným podílem masa v kýtě a výbornou plochou
nejdelšího zádového svalu.
Je potěšující, že se mezi chovateli udržuje zájem o testaci
VJH, neboť jim dává další informace o správnosti nastoupené cesty ve zlepšování genetického a produkčního potenciálu jejich stád. Všichni tu mohou nalézt odpověď na otázku,
kterou cestou se vydat v chovu ovcí, případně co zlepšit
v podmínkách odchovu jehňat. Loňské výsledky jsou o to
zajímavější, s přihlédnutím k extrémnímu klimatickému průběhu sezóny, že zahrnují dvě nejchovanější plemena masná
v kombinaci s dvěma plemeny národními. Je tu vidět, že
i plemena zařazená do genových rezerv mohou produkovat
zajímavé jatečné trupy a přinést chovateli i jiný ekonomický
efekt, než je ten založený pouze na příjmu z dotací.
Ing. Martin Hošek, Ph.D.
Předseda RPKO a místopředseda SCHOK z.s.

Testace výkrmnosti a jatečné hodnoty 2015
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2,08

232,7

154,7

48,70

4,16

2,91

1,32

31,65

80,42

1,47

15,12

4,7

8,3

0,79

0,37

0,18

0,09

0,95

0,98

0,59

1,80

232,8

146,6

48,17

4,16

2,75

1,15

31,98

80,35

0,89

14,29

3,3

18,1

1,06

1,06

0,25

0,21

0,53

0,60

0,30

1,73

151,5

293,5

49,97

3,50

3,00

0,36

33,77

75,45

3,15

14,97

6,9

34,9

3,01

0,50

0,41

0,05

0,59

0,64

0,54

2,39

145,9

299,8

47,61

3,33

3,17

0,49

33,50

73,34

3,77

14,88

3,8

37

2,33

0,24

0,47

0,13

0,85

0,55

1,39

1,26

Zmasi- Protučlost
nělost
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aktuální nákazová situace
V následujícím článku vám nabízíme přehled nákazové
situace v ČR, jak ji zpracoval MVDr. Martin Beňka. Pro
potřeby Zpravodaje otiskujeme pouze část prezentace.
Celé znění i další informace naleznete na:
http://eagri.cz/public/web/svs/portal/zdravi-zvirat/.
V barevné příloze najdete mapky zobrazující situaci
v konkrétních zemích.

Nákazové statusy ČR
Česká republika je dle EU úředně prostá těchto nákaz:
Tuberkulóza skotu (Bovinetuberculosis)
Brucelóza skotu (Brucela abortus)
Brucelóza ovcí a koz (Brucela melitensis)
Enzootická leukóza skotu (Enzooticbovineleucosis)
Aujeszkyho choroba u domácích prasat (Aujezsky
disease)
Infekční anémie lososovitých ryb (Infectioussalmonanaemia)

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ
SPRÁVY
Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako
místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení
§ 48 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární
péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení
§ 54 odst. 2 písm. c) veterinárního zákona nařizuje z důvodu
hrozby nebezpečí zavlečení nebo rozšíření původce nákazy
zvířat a nemoci přenosné ze zvířat na člověka či zdravotně
závadných živočišných produktů a krmiv ze zahraničí (opatření k veterinární ochraně státního území), a to slintavky
a kulhavky, jejíž primární ohniska jsou vyhlášena na území
Turecka, v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 389/2004 Sb.,
o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních
pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze
zvířat na člověka, ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, tato

Česká republika je dle OIE úředně prostá těchto nákaz:
Slintavka a kulhavka (Footand mouthdisease)
Mor skotu (Rinderpest)
Africký mor koní (Africanhorsessickness)
Mor malých přežvýkavců (Pestede petitsruminant)
Vzteklina (Rabies)
BSE – zanedbatelné riziko

Nákazové statusy ČR
Česká republika je dále bez výskytu (prostá) těchto nákaz:
Plicní nákaza skotu (Contagiousbovinepleuropneumonia)
Nodulární dermatitida skotu (Lumpy skin disease)
Vezikulární stomatitida (Vesicularstomatitis)
Neštovice malých přežvýkavců (Capripox)
Katarální horečka ovcí (Bluetongue)
Vezikulární choroba prasat (Swinevesiculardisease)
Klasický mor prasat (Classicalswinefever)
Africký mor prasat (Africanswinefever)
Encefalomyelitida a enteritida prasat (Porcineepidemicdiarrhea)
Ptačí chřipka u drůbeže (Avianinfluenza)
Newcastleská choroba u drůbeže (Newcastle disease)

(2) Chovatelé hospodářských zvířat vnímavých na slintavku
a kulhavku umožní vstup osob a vjezd dopravních prostředků uvedených v odstavci 1 pouze pokud
a) osoba provede důkladnou osobní hygienu, dezinfekci
obuvi a použije jednorázový ochranný oblek a
b) dopravní prostředek bude podroben čištění a dezinfekci a to způsobem, o němž se dá oprávněně předpokládat, že zabraňuje šíření viru slintavky a kulhavky.
(3) Postupy podle odstavce 2 musí být uvedeny v záznamech
chovatele.
Čl. 2

Sankce

Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících
z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní
orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona
uložit pokutu až do výše:
a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.
Čl. 3

mimořádná veterinární opatření:
Čl. 1
(1) Všichni chovatelé hospodářských zvířat vnímavých na slintavku a kulhavku musí zajistit, aby do hospodářství nevstupovaly osoby a nevjížděly dopravní prostředky, které jsou
důvodně podezřelé z kontaminace slintavkou a kulhavkou
tím, že se posledních 28 dnů pohybovaly v oblasti s výskytem slintavky a kulhavky.

42

Společná a závěrečná ustanovení

Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. b) veterinárního zákona platnosti
a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se
považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva
zemědělství. Vyvěšuje se na úředních deskách ministerstva
a krajských úřadů, jejichž území se týká, a zveřejňuje se na
internetových stránkách Státní veterinární správy.
V Praze dne 19. 05. 2016

Připravované akce

Dovolujeme si Vás pozvat na 17. celostátní
výstavu ovcí a koz a ovčácké slavnosti:

OVENÁLIE Zlobice 2016
V sobotu 13. srpna 2016 se v areálu Zlobice v katastru
obce Malhostovice uskuteční sedmnáctá celostátní výstava
ovcí a koz. Tuto významnou výstavu malých přežvýkavců u
nás organizuje Svaz chovatelů ovcí a koz z.s. ve spolupráci
se společností OVEKO a.s. Na výstavě se představí většina
chovaných plemen ovcí a koz v ČR.
Ovčácké slavnosti OVENÁLIE Zlobice 2016 jsou určeny
pro širokou veřejnost a pro chovatele ovcí a koz, kteří se
mohou zapojit do programu slavností a být na Zlobici od
pátku do neděle. OVENÁLIE proběhnou za účasti významných hostů a nabídnou všem výstavu zvířat a zemědělské
techniky, soutěže a ukázky, nabídky produktů a výrobků
v příjemném prostředí přírodního areálu Zlobice.

Program:
17. celostátní výstava ovcí a koz, nákupní trh na plemenné berany a kozly
Tradiční ovčácké zvyky a ukázky zpracování produktů
v podání Goralů z Košařisek
Ukázky práce ovčáckých psů – ovládání ovcí
Ukázky stříhání ovcí
Spřádání ovčí vlny a ukázky jejího zpracování
Ukázka tradičního zpracování mléka a výroby sýrů
Soutěže a aktivity pro příchozí:
– řemeslné dílny, zpracování vlny, výroba upomínkových
předmětů
– soutěž ve vaření kotlíkového guláše
– soutěž v pojídání halušek s brynzou
– farmářský víceboj
– program pro děti – pečení vlastnoručního trdelníku na
ohni, pohybovky, tvoření a další hrátky

Pozvánka na akci 17. září 2016:

VLNĚNÁ BURZA
ENT plemenných kozlů anglonubijských koz, NT plemenných kozlů a beranů a farmářský trh na Zlobici. Letošní program trhu bude rozšířen o vlněnou burzu.
V ČR roste zájem o ruční práce na úrovni koníčků a velké
oblibě se těší tradiční předení, pletení, tkaní, na popularitě nabírá plstění. V tomto ohledu začíná být nejžádanější
surovinou vlna a srst a roste poptávka po surové nezpracované vlně. Proto Svaz chovatelů organizuje „Vlněnou burzu“
a nabízí možnost setkání drobných odběratelů a dodavatelů
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Farmářský trh - prodej výrobků z našich farem, chovatelských potřeb, pomůcek na zpracování vlny a dalšího
zboží bude zajištěn
Ochutnávka ovčích a kozích specialit
Programem nás bude provázet cimbálová muzika Majerán. Sobotní program bude zakončen v pozdních večerních
hodinách světelnou a vodní fontánou v provedení hasičského sboru z Malhostovic a taneční zábavou pro chovatele a návštěvníky za doprovodu country hudby.
Po celou dobu Ovenálií budou probíhat soutěže a ukázky
uvedené v programu. Areál Zlobice bude otevřen pro diváky
v sobotu od 10 hodin do pozdního večera.
Občerstvení, prodej výrobků z chovu ovcí a koz bude pro
návštěvníky zajištěn.
Do místa konání v areálu Zlobice se dostanete z Brna
směrem na Svitavy, v obci Lipůvka za restaurací Formanka
odbočíte na Tišnov, za vesnicí na vrcholu stoupání v lese
asi po jednom kilometru opět odbočíte vlevo po panelové
cestě 3 km k areálu.
Vyzýváme všechny chovatele, řemeslníky, prodejce,
kteří se chcete na Ovenáliích představit, ukázat kolegům
a návštěvníkům, co umíte, přijeďte, přivezte svá zvířata,
výrobky, ukažte nám, jak to děláte Vy, abychom program
připravili bohatý, pestrý a zajímavý. Pokud jste farmáři,
přímí producenti a zpracovatelé produktů z chovu ovcí a
koz, nabízíme Vám výstavní plochu zdarma.
Přihlášky na výstavu, do soutěží a Vašich prezentací zasílejte na adresu:
SCHOK z.s., Ptašínského 308/5, 602 00 Brno,
tel.: 541 243 481, e-mail: schok@schok.cz.

Ing. Vít Mareš

vlny: prodejci budou moci prodávat surovinu za cenu odpovídající nákladům na její vyprodukování a kupující dostanou
možnost najít nejvhodnější materiál k zpracování.
V rámci akce budou probíhat ukázky stříhaní a třídění vlny
s odborným výkladem.
K účasti na akci jsou zváni prodejci kvalitní, čisté vlny a
srsti vhodné k ručnímu zpracování, představitelé plemenných
klubů a řemeslníci s vlastními výrobky. Zájemce žádáme o
rezervaci prodejního místa předem.
S pozdravem,
Katerina Kubešová
mob.: +420 776 749 830
www.raduha.eu
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Kurz střihačů ovcí Zlobice
Svaz chovatelů ovcí a koz z.s. ve spolupráci se společností OVEKO a.s. pořádá kurz střihačů ovcí v přírodním
areálu Zlobice u Malhostovic u Brna 19. - 21. 9. 2016.
Kurz je vhodný pro všechny zájemce, počítáme výukou
pro pokročilé střihače i pro účastníky, kteří zatím nemají se
stříháním ovcí zkušenosti. Akreditovaní lektoři pod vedením
pana Thierry Delhomme se přizpůsobí úrovni jednotlivých
účastníků.
Frekventanti se seznámí se zásadami stříže, třídění
a ošetřování vlny, základy vlnoznalství, hygieny a bezpečnosti práce. Rozhodující část kurzu bude věnována praktické stříži ovcí pod vedením zkušených instruktorů. Ubytování a stravování účastníků bude zajištěno v místě konání,
vzhledem k možnostem na Zlobici bude ubytování v dřevěných chatách bez vytápění se společným sociálním zázemím. Můžeme Vám případně zajistit ubytování v penzionu
na Lipůvce nebo v Šebrově za 300 – 400 Kč (vzdálenost
4 - 8 km) – objednat noclehy je třeba při zaslání přihlášky.
Program:
První den
11.30 hod – Příjezd účastníků, ubytování
12.00 hod – Zahájení, oběd
12.30 – 13.30 hod – Základy vlnoznalství, zásady stříže,
třídění a ošetřování vlny, hygieny a bezpečnosti práce, prohlídka farmy
13.30 – 14.00 hod – Příprava na praktickou část kurzu
14.00 – 18.00 hod – Praktická střiž ovcí, manipulace se
zvířaty, třídění a ošetření vlny po střiži
18.00 – 19.00 hod – Večeře
19.00 – 22.00 hod – Výměna zkušeností, promítání
instruktážních videoprogramů
Druhý den
7.30 – 8.00 hod – Snídaně
8.00 – 11.30 hod – Praktická střiž ovcí, manipulace se
zvířaty
11.30 – 12.30 hod – Oběd

12.30 – 18.00 hod – Praktická střiž ovcí, manipulace se
zvířaty
18.00 – 19.00 hod – Večeře
19.00 – 22.00 hod – Vyhodnocení účastníků kurzu podle
úrovně provedené střiže ovcí
Třetí den
7.30 – 8.00 hod – Snídaně
8.00 – 11.00 hod – Praktická údržba a seřízení stříhacích
strojků, broušení nožů, manipulace se zvířaty, třídění a ošetření vlny po střiži
11.00 – 12.00 hod – Oběd, ukončení kurzu
Ke střihání bude k dispozici 70 ovcí plemene suffolk a kříženců a letošní odchov jehňat. Na praktickou výuku si přivezte střihací strojek, pokud jej máte (může být i ve špatném
technickém stavu, lektoři se Vám ho pokusí zprovoznit), jako
pracovní oblečení starší přiléhavé rifle, tričko a teplý svetr
nebo mikinu – ne plandavé montérky nebo overal, lehkou
obuv vhodnou na manipulaci se zvířaty při stříhání - ne pracovní boty s ocelovou špicí. Dále teplé oblečení na dobu,
kdy nebudete stříhat. Začátečníkům bude stříhací strojek
zapůjčen.
Kurzovné je stanoveno ve výši 1 000 Kč. V ceně je zahrnuta praktická příručka a instruktážní DVD. Poplatek za
stravování je stanoven na 300 Kč za plnou penzi včetně
svačin a nápojů při střihání na den, cena za ubytování bude
podle poskytnutých služeb (150 Kč za noc). Poplatky budou
vybrány v hotovosti na místě.
Přihlášku posílejte na e-mail schok@schok.cz,
případně na naši adresu: Svaz chovatelů ovcí a koz z.s.,
Ptašínského 308/5, 602 00 Brno.
Areál Zlobice:
Z hlavní silnice Brno – Svitavy v Lipůvce odbočíte směr
Tišnov, po 1 km na vrcholu stoupání vlevo (odbočka je
označena), pokračujete po panelové komunikaci 3 km
do areálu.
Ing. Vít Mareš

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
PŘIHLÁŠKA: Kurz střihačů ovcí 19. 9. - 21. 9. 2016 Zlobice
Jméno a příjmení ...........................................................................................................
Adresa .............................................................................................................................
IČO (zemědělský podnikatel ANO / NE) ...................................................................
Datum narození ..............................................................................................................
Telefon ............................................................................................................................
E-mail ..............................................................................................................................
Pravák / Levák (označte)

Ubytování ANO / NE

Podpis .............................................................................................................................
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Kurz „Farmářská parazitologie“
Jak jsme si Vás již dovolili informovat na letošním RSD, ve
spolupráci se Společností mladých agrárníků ČR pro vás připravujeme pro následující období sérii vzdělávacích kurzů.
Chtěli bychom, aby se prvním tématem stala „Farmářská
parazitologie“. Důvod je myslím jasný. Když tak po cestách
republikou slyšíme, co, kdo a jak provádí nebo taky neprovádí ve snaze zvítězit u svých zvířat nad parazity, myslím, že
krátké proškolení může každému chovateli jedině prospět.

O co půjde?
Projekt bude zaměřen na zlepšení znalosti zemědělců
v oblasti základní parazitologie hospodářských zvířat. Účastníci kurzu budou seznámeni se základními druhy parazitů,
naučí se je detekovat a uplatňovat strategie pro jejich tlumení
a eliminaci ze svých stád. Cílovou skupinou jsou především
zemědělští podnikatelé a jejich zaměstnanci a spolupracující osoby – v našem případě hlavně chovatelé ovcí a koz.

Dále je projekt zaměřen na:
výrobce potravin nebo jejich zaměstnance
výrobce krmiv nebo jejich zaměstnance
vlastníky zemědělské a lesní půdy
Mnoho z nás zanedbává péči o zvířata buď z neznalosti,
nebo liknavosti. Druhým extrémem jsou chovatelé - samoléčitelé, kteří neefektivně nadužívají antiparazitika naslepo
a vytváří si tak zbytečnou rezistenci u svých zvířat. Obě
skupiny těchto zemědělců se potřebují naučit rychle, levně
a účelně rozpoznat základní druhy parazitů a naučit se na ně
reagovat, samozřejmě ve spolupráci s veterinárním lékařem.
Výsledkem projektu má být pro začátek cca 40 proškolených chovatelů na 4 akcích ve třech různých krajích. Na
jednotlivé akce počítáme s počtem přibližně 10 - 12 účastníků, aby byl zajištěn individuální přístup při výuce. Přínosem pro chovatele bude zlepšení zdravotního stavu chovaných zvířat, udržení a zvýšení produkce.
Kurzy budou v letošním roce čtyři, dva se uskuteční v Brně
na půdě Mendelovy univerzity. Jeden bude v Pardubickém
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kraji, a to na půdě Střední školy zemědělské a veterinární
v Lanškrouně, a poslední akce se uskuteční v kraji Vysočina,
konkrétně v Mohelně. V dalších letech bychom samozřejmě
rádi pokračovali, aby se dostalo i na další zájemce, kterým
nejsou lhostejná jejich zvířata.

Akce se uskuteční v těchto termínech:
Brno
Lanškroun
Mohelno

13. 10. a 11. 11. 2016
25. 11. 2016
  2. 12. 2016

Vždy počítejte s časovým rozsahem od 9 do cca 16 hodin.
Mimo základní teorie o druzích a biologických cyklech parazitů ovcí a koz bude hlavní náplní kurzu zhotovení a vyhodnocení koprologického preparátu. Lektoři nás budou učit práci
s mikroskopy a dalším potřebným materiálem pro detekci
parazitárních druhů u našich zvířat. Dozvíme se také o prevenci, zvyšování odolnosti zvířat a o moderních postupech
šlechtění pro zvýšení odolnosti chovaných zvířat před parazitárními infekcemi.
Cílem tedy je, aby si každý absolvent akce dokázal rychle,
levně a účelně zhotovit a vyhodnotit parazitologický preparát a na základě toho se dokázal efektivně rozhodnout, jak
reagovat na situaci. Díky absolvování semináře se sníží
zátěž potravního řetězce, která vzniká nadužíváním vysokých dávek antiparazitik nebo by mělo dojít ke snížení ztrát
na užitkovosti a zvířatech z nicnedělání.
Vložné na seminář: 400 Kč/osoba (300 Kč/osoba pro
členy SMA ČR) – platba proběhne v hotovosti na místě.
Předpokládaný počet účastníků na jednom semináři: 12
Svoje dotazy a přihlášky prosím směřujte k rukám Ing. Šárky
Hoškové, Ph.D., vedoucí kanceláře SMA ČR, při přihlašování
prosím uvádějte vybraný termín, své jméno a do které kategorie účastníků spadáte.
Kontakt: Šárka Hošková, hoskova@smacr.cz, 724 506 933.
Na kurz Vás srdečně zvou
Petr Mahr
Prezident SMA ČR
Ing. Martin Hošek, Ph.D.
Místopředseda SCHOK z.s.
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