Zápis z výroční členské schůze ZO ČSCH Kuřim konané dne 5. 3. 2017
Přítomni: dle prezenční listiny (17 přítomných členů ZO s právem hlasování, 1 mladý
chovatel, 7 hostů)
Program:
1. Úvod a uvítání hostů, předání čl.průkazů novým členům ZO, předání dárk. poukazů
jubilantům (L. Reidlinger)
2. Informace o činnosti výboru ZO od minulé členské schůze 23. 10. 2016 (D. Malá)
3. Zpráva o hospodaření ZO za rok 2016, informace o dotacích města na výstavy 2016 a
2017, návrh rozpočtu na r. 2017 (Z. Koláček, D. Malá)
4. Zpráva revizní komise (B.Vykoupil)
5. Zprávy předsedů odborností, vyhodnocení soutěží o nejlepší chovatele za rok 2016
(M.Vlk, B.Vykoupil, Z.Cibulka)
6. Aktuální informace o webových stránkách ZO (D. Malá)
7. Návrh oslav 75.výročí založení spolku (L. Reidlinger)
8. Návrhy na ocenění zasloužilých členů ZO (bronzový, stříbrný a zlatý odznak) (D.
Malá)
9. Návrh na navázání spolupráce se slovenským spolkem chovatelů ve Stupavě (D.
Malá)
10. Výstavní plán na rok 2017 – celostátní výstavy, oblastní výstavy, krajská výstava,
společné svozy zvířat na výstavy, příprava výstavy Kuřim 2017 (D. Malá)
11. Návrh zájezdů na velké výstavy v roce 2017 (Z. Koláček)
12. Návrh na zřízení nové odbornosti v ZO Kuřim – exoti (L. Reidlinger)
13. Diskuse
14. Schválení návrhu na usnesení z VČS (D. Malá)
15. Oběd
Body jednání:
1. Úvod a uvítání hostů - předseda ZO L. Reidlinger uvítal přítomné, včetně zástupce OO
Brno, zástupců ZO Olešnice, Brno-Jehnice a Rájec-Jestřebí a seznámil s programem
schůze. Pro tuto VČS byl opět použit projektor s promítáním programu a bodů jednání
na plátno, aby přítomní měli možnost sledovat některé podrobnější informace (návrh
rozpočtu ZO atd.)
2. Informace o činnosti ZO od minulé ČS 23. 10. 2016, zprávu přednesla D. Malá, zpráva
je přílohou tohoto zápisu.
3. Zpráva o hospodaření ZO za rok 2016 – přednesl Z. Koláček, dále D. Malá podala
zprávu o čerpání dotací města v roce 2016 a o přidělené dotaci na rok 2017. Dále Z.
Koláček přednesl návrh rozpočtu ZO na rok 2017 – viz příloha.
4. Zpráva revizní komise – podal B.Vykoupil, revize proběhla 2. 3. 2017, bez závad.
5. Zpráva předsedy odbornosti chovatelů králíků a výsledky soutěže o nejlepšího chovatele
králíků za rok 2016 – rozsáhlou zprávu o výstavních výsledcích členu ZO přednesl
M.Vlk, velkým úspěchem je především 1. a 2.místo v oblastní soutěži chovatelů
králíků, kde 1.místo obsadil Z. Koláček a 2.místo D. Malá, 13.místo pak L. Pokorný.
Současně ZO Kuřim získala 1.místo v soutěži organizací. Nejlepším chovatelem králíků
se za rok 2016 stal Z.Koláček (ČV), na 2.místě D. Malá (Nb).
6. Zpráva vedoucího odbornosti drůbeže a výsledky soutěže o nejlepšího chovatele
drůbeže za rok 2016 – přednesl B.Vykoupil, podal informaci z oblastního aktivu
chovatelů drůbeže, nejúspěšnějším chovatelem drůbeže se stal za rok 2016 Z. Foltan
(antverpský vousáč křepelčí).

7. Zpráva vedoucího odbornosti holubů a výsledky soutěže o nejlepšího chovatele holubů
za rok 2016 - přednesl Z.Cibulka, nejlepším chovatelem za rok 2016 se stal Z. Koláček
(česká čejka), 2.místo Z.Cibulka (rys).
8. Aktuální informace o webových stránkách ZO a přehled výstavy v r.2017 – přednesla D.
Malá, seznámila přítomné s novinkami webových stránek. Dále předložila výstavní plán
na rok 2017, společné svozy zvířat na výstavy a účast v soutěžích oblasti Brno.
9. Návrh oslav 75.výročí založení spolku – přednesl L. Reidlinger, navrhl pořízení
multifunkčních bund s logem spolku pro členy ZO, dále bylo diskutováno o dalších
možnostech, bez závěru, bude projednáno na další členské schůzi.
10. Návrhy na ocenění zasloužilých členů spolku (bronzový, stříbrný a zlatý odznak) –
návrh přednesla D.Malá, budou vypracovány návrhy, které budou postoupeny k dalšími
řízení oblastní organizaci.
11. Návrh na navázání spolupráce se slovenským spolkem chovatelů ve Stupavě, informace
podala informaci o komunikaci s tímto spolkem. V jednání bude dále pokračováno.
12. Zájezdy na velké výstavy v roce 2017 - Z. Koláček informoval o zájmu výboru ZO
podpořit v roce 2017 chovatele opeřenců z důvodu zrušení mnohých výstav v roce 2016
– návrh Lipsko 12/17, CVMKDH Lysá v 11/2017 a CVMK a CV Nitra 2017.
13. Návrh na zřízení nové odbornosti chovatelů exotů – přednesl L. Reidlinger, tato
problematika dosud neuzavřena.
14. Diskuse:
M. Uher - jednatel OO Brno – pozdravil přítomné, vyzvedl úspěch králíkářů ZO
Kuřim v rámci oblastní soutěže, informoval o vítězství OO Brno na CV v Lysé
n.Labem v listopadu 2016 a finančním příspěvku za vítězství pro OO Brno, dále
informoval o přípravě na volební rok 2018, na nutnost zvolit v roce 2017 volební
komisi, další informace podal z oblasti Krajského sdružení JMK – příspěvek na
výstavy v roce 2017. Poté poděkoval za účast členům ZO Kuřim na Krajské výstavě
v Brně v prosinci 2016 a informoval o přípravách 7. Krajské výstavy a I.MORAVIA
BRNO 2017, kde budou probíhat mnohé speciální výstavy.
V závěru se omluvil O. Konečnému za chybné posouzení králíka na výstavě
v Moravských Bránicích.
J. Bareš – zástupce ZO Olešnice poděkoval za pozvání a připomenul nutnost
spolupráce mezi ZO v rámci výstavní činnosti.
J. Procházka – zástupce ZO Rájec-Jestřebí, projevil zájem o účast na výstavách na
Slovensku.
P. Malášek –zástupce ZO Brno-Jehnice - popřál úspěchy v roce 2017, a to i
oslavencům.
Z.Koláček – dotázal se M.Uhra k názvu krajské výstavy MORAVIA a dále
k vystavovatelům českých čejek. Odpověděl M.Uher s tím, že všechny kluby dostaly
výzvu k pořádání klubových výstav.
O. Konečný se dotázal na speciálku moravských bagdet. Dále byla vedena diskuse
k celostátním výstavám v Lysé n. L.
Z.Cibulka diskutoval ke krajské výstavě.
Poté byla schůze ukončena obědem.

Návrh na usnesení:
Výroční členská schůze ZO ČSCH Kuřim konaná dne 5. 3. 2017
bere na vědomí
• informaci o činnosti ZO od minulé členské schůze v říjnu 2016
• zprávu o hospodaření ZO v roce 2016, informace o dotaci města na výstavy v roce
2016 a 2017
• zprávu revizní komise
• zprávy vedoucích odborností králíků, holubů a drůbeže za rok 2016
• výstavní plán na rok 2017 a termín výstavy Kuřim 2017 (14. – 15. 10. 2017)
schvaluje
• rozpočet ZO ČSCH Kuřim na rok 2017
• navázání spolupráce se slovenským spolkem chovatelů ve Stupavě
• návrhy na udělení vyznamenání za zásluhy o chovatelství s propůjčením odznaku
těmto členům ZO Kuřim: J. Blažek, Z. Cibulka, Z. Foltan, Z. Koláček, D.Malá,
L.Pokorný, P.Pražan, L. Reidlinger, M.Vlk a B. Vykoupil

•
Hlasování o usnesení: pro - 15
proti (celkový počet dospělých členů ZO ČSCH Kuřim je 19)

zdržel se - 2

Zapsala: D.Malá
Přílohy: Prezenční listina
Zpráva o činnosti výboru ZO pod 23. 10. 2016 do 5. 3. 2017
Výstavní plán na rok 2017
Zpráva o hospodaření ZO za rok 2016
Rozpočet ZO na rok 2017
Návrhy na udělení svazových vyznamenání vybraným členům ZO v roce 2017

