Zápis z výroční členské schůze ZO ČSCH Kuřim konané dne 25. 2. 2018
Přítomni: dle prezenční listiny (14 přítomných členů ZO s právem hlasování, 1 mladý
chovatel, 7 hostů)
Program:
1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
3. Předání svazových vyznamenání
4. Informace o činnosti výboru ZO od minulé členské schůze
5. Zpráva o hospodaření ZO za rok 2017, informace o dotacích města na výstavy 2017 a
2018, návrh rozpočtu na r. 2018
6. Zpráva revizní komise
7. Zprávy předsedů odborností, vyhodnocení soutěží o nejlepší chovatele za rok 2017
8. Volby do výboru ZO Kuřim
9. Volby do kontrolní komise ZO Kuřim
10. Přerušení schůze – 1. jednání nově zvoleného výboru ZO
11. Volba delegátů na oblastní konferenci
12. Návrh kandidátů do oblastních orgánů OO Brno
13. Výstavní plán na rok 2018, společné svozy zvířat na výstavy a příprava výstavy Kuřim
2018
14. Návrh zájezdů na velké výstavy v roce 2018
15. Diskuse
16. Návrh na usnesení
17. Oběd

Body jednání:
1. Úvod a uvítání hostů - předseda ZO L. Reidlinger uvítal přítomné, včetně starosty města
Kuřim Mgr. Ing. D. Sukalovského, dále zástupce ČSCH MVDr. V. Šimka, zástupce OO
Brno R. Valeše, zástupců ZO Tišnov, Jehnice, 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.) Dotaz na doplnění programu – není.
Hlasování o programu : Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0. Program VČS byl schválen.
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu. Zapisovatelkou VČS byla zvolena Dagmar
Malá, ověřovateli zápisu Zdeněk Foltan a Lubomír Pokorný.
Hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 Návrhy schváleny.
3. Předání svazových vyznamenání: bylo provedeno přítomnými hosty – MVDr. V. Šimkem
(ČSCH) a R. Valešem (Oblast Brno) předání svazových vyznamenání I. – III.stupně a dále
čestná vlajka pro ZO. Oceněni byli:
I. stupeň (zlaté odznaky): Z. Cibulka, Z. Foltan, M. Vlk
II. stupeň (stříbrné odznaky): B. Vykoupil, L. Pokorný
III. stupeň (bronzové odznaky): L. Reidlinger, D. Malá, Z. Koláček, J. Blažek, P. Pražan
Dále byly starostovi města Kuřim a zástupci OO Brno předány pamětní plakety
k 75.výročí založení kuřimského spolku. Dále předány drobné dárky (propisky) i dalším
hostům.

4. Informace o činnosti výboru ZO od minulé ČS 29.12.2017 - zprávu přednesla D. Malá,
zpráva je přílohou tohoto zápisu.
5. Zpráva o hospodaření ZO za rok 2017 – přednesl Z. Koláček. Dále Z. Koláček přednesl
návrh rozpočtu ZO na rok 2018, návrh je přílohou zápisu.
6. Zpráva revizní komise – podal O. Konečný, revize proběhla 22. 2. 2018, bez závad.
7. a) Zpráva předsedy odbornosti chovatelů králíků a výsledky soutěže o nejlepšího
chovatele králíků za rok 2017– zprávu o výstavních výsledcích členů ZO přednesl M.Vlk,
12 dospělých členů a 1 MCH a 12 plemeny, 102 ks registrováných králíků, obesláno
celkem 17 výstav od místní až po celostátní ČR a SR, účast př. Koláčka v soutěži
INTERKANIN, z místních výstav mnohá ocenění, včetně čestných cen pro MCH,
zdůraznil celkové vítězství kuřimských králíkářů na Oblastní výstavě v Ivančicích,
nejvýznamnější výsledek za rok 2017 získal Z. Koláček – titul INTERŠAMPION za ČV.
Nejlepší chovatelkou králíků za rok 2017 v rámci ZO i Oblasti Brno se stala D. Malá
(Nb). V rámci oblastní soutěže se ZO Kuřim umístila na 2.místě. Zpráva je přílohou
tohoto zápisu.
b) Zpráva vedoucího odbornosti drůbeže a výsledky soutěže o nejlepšího chovatele
drůbeže za rok 2017– přednesla D. Malá za nemocného B.Vykoupila, podala informaci
z oblastního aktivu chovatelů drůbeže, nejúspěšnějším chovatelem drůbeže v rámci ZO
Kuřim se stal za rok 2017 Z. Foltan (antverpský vousáč křepelčí).
c) Zpráva vedoucího odbornosti holubů a výsledky soutěže o nejlepšího chovatele holubů
za rok 2017 - přednesl Z.Cibulka, 7 chovatelů, informace z výstav.činnosti, účast na OV
Ivančice – ZO obsadila 5.místo, nejlepším chovatelem za rok 2017 se stal př. Vykoupil.
Umístění v oblast.soutěži - př. Konečný získal 7.místo, tento také se stal členem OKH od
r. 2018.
8. Volby do výboru ZO Kuřim– L. Reidlinger v úvodu informoval o tom, co se podařilo
v minulém volebním období, především se stabilizovala členská základna, zdůraznil, že je
třeba zlepšit spolupráci s dalšími organizacemi a složkami ČSCH, což se již začíná dařit.
Dále D. Malá poděkovala za spolupráci členů v rámci kuřimského spolku.
L. Reidlinger dále seznámil přítomné s postupem voleb do orgánů ZO ČSCH Kuřim. Již
na ČS ZO ČSCH Kuřim konané dne 11. 6. 2017 byla schválena volební komise ve složení
P. Pražan, Jan Komůrka a Michal Šroller. Taktéž zde bylo schváleno, že počet členů
výboru ZO Kuřim bude 5, s funkcemi předseda, jednatel, ekonom a dva členové výboru.
Kontrolní komise bude 3 členná a volba členů výboru ZO bude proveden na základě volby
jednotlivých kandidátů. Na zasedání volební komise dne 29. 12. 2017 byl zvolen předseda
volební komise P. Pražan.
P. Pražan seznámil přítomné s tím, že hlasování bude provedeno aklamací.
Návrh kandidátů do výboru ZO: nominováni byli: Zdeněk Cibulka, Zdeněk Koláček,
Dagmar Malá, Libor Reidlinger a Miroslav Vlk. Další návrhy: nebyly podány. Poté
požádal uvedené kandidáty o jejich souhlas s nominací. Všichni navržení s kandidaturou
souhlasili. Poté proběhlo vlastní hlasování o jednotlivých kandidátech:
Z. Cibulka – pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0 Zvolen do výboru ZO
Z. Koláček – pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0 Zvolen do výboru ZO
D. Malá – pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0 Zvolena do výboru ZO
L. Reidlinger – pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0 Zvolen do výboru ZO
M. Vlk –
pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0 Zvolen do výboru ZO
Všichni navržení kandidáti byli členskou schůzí zvoleni do výboru ZO ČSCH
Kuřim.
9. Volby do kontrolní komise ZO Kuřim: dle usnesení ČS ze dne 11. 6. 2017 bude
kontrolní komise 3členná, volební komise přednesla návrh na jednotlivé kandidáty: Otakar
Konečný, Bartoloměj Vykoupil, Žaneta Žáková. Kandidáti dali souhlas s jejich nominací,

B. Vykoupil z důvodu nemoci písemně e-mailem dne 24. 2. 2018. Hlasování opět
provedeno aklamací.
O. Konečný – pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0
Zvolen do KK
B. Vykoupil – pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0
Zvolen do KK
Ž. Žáková - pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0 Zvolena do KK
Všichni navržení kandidáti byli členskou schůzí zvoleni do kontrolní komise ZO
ČSCH Kuřim.
10. Přerušení schůze z důvodu 1. jednání nově zvoleného výboru ZO. Po cca 10 minutách
byla členská schůze seznámena s rozdělením funkcí ve výboru ZO ČSCH takto:
předseda: Libor Reidlinger
jednatel: Ing. Dagmar Malá
ekonom: Ing. Zdeněk Koláček
člen výboru a předseda odbornosti – králíci – Miroslav Vlk
člen výboru a předseda odbornosti – holubi – Zdeněk Cibulka
11. Volba delegátů na oblastní konferenci – navrženi: Libor Reidlinger (jako člen Komise
pro přípravu voleb OO Brno a dále jako kandidát do kontrolní komise OO), D. Malá jako
delegát se dvěma mandáty a Z. Koláček jako kandidát do výboru OO. Hlasování: Pro: 14
proti: 0 zdržel se: 0. VČS schválila delegáty ZO ČSCH Kuřim na oblastní konferenci
konanou 8. 4. 2018.
12. Návrh kandidátů do oblastních orgánů OO Brno: návrženi byli Ing. Zdeněk Koláček
jako kandidát do výboru OO a Libor Reidlinger jako kandidát do kontrolní komise OO .O
kandidátech bylo VČS hlasováno takto: Ing. Zdeněk Koláček – pro 14, proti 0, zdržel se 0.
Libor Reidlinger – pro 13, proti 0, zdržel se 1.
Poté z časových důvodů vystoupil se zdravicí starosta města Kuřimi Mgr. Ing. Drago
Sukalovský – poděkoval za spolupráci a popřál novému výboru hodně úspěchů. L. Reidlinger
navázal diskusí na téma možnosti založení skupiny „králičího hopu“ ve spolupráci s DDM
Kuřim. K tomu dále diskutoval Ing. Bareš (ZO Olešnice) – mají prostory na králičí hop,
informoval o potřebě krytého prostoru pro tréninky, nutnosti vybavení pro tento účel, dále o
zkušenostech ZO Olešnice s touto aktivitou. Dále znovu k tématu diskutoval L. Reidlinger –
nejdříve nutná prezentace např. za účasti ZO Olešnice nebo ZO Ivančice, ukázkový závod,
pak se uvidí. Např. akci spojit s Dětským dnem v Kuřimi.
13. Výstavní plán na rok 2018, společné svozy zvířat na výstavy a příprava výstavy Kuřim
2018 – D. Malá zpracovala a přednesla plán výstav k obeslání kuřimskými chovateli
v roce 2018 a krátce informovala o přípravě výstavy Kuřim 2018. V rámci tohoto bodu
byla vznesena připomínka k termínu konání oblastní výstavy 2018 – stejný termín jako
výstava Kuřim!
14. Zájezdy na velké výstavy v roce 2018 - bude průběžně aktualizováno dle finanční situace
ZO Kuřim (návrh Dánsko 11/18, CVMKDH Olomouc 09/18 a CV Chovatel a CV Nitra
11/2018).
15. Diskuse:
R. Valeš (OO Brno) – popřál novému výboru, aby se dařilo, informoval o Aktivu drůbeže OO
Brno – 7 členů, vč. dvou posuzovatelů – Machálek, Morávek. Nutnost spolupráce v rámci
pořádání výstav, především MORAVIA BRNO, každá OO organizace dodá lidi pro tuto
výstavu, nutnost posílit drůbež v ZO Kuřim, ve srovnání s počtem objednaných kroužků na
drůbež (4500 ks) bylo málo vystavených zvířat. Nutnost připravit drůbež na meziokresní
soutěž v Lysé n. Labem. Je snaha drůbež na oblasti posílit. Popřál úspěchy v dalším roce.

Na to navázal diskusí P. Pražan – není registr drůbeže, je to problém pro chovatele, na to
odpověděl R. Valeš, každý si registr musí zatím vést sám, ale na Svazu se o tom jedná. U
plemenných chovů to tak je, jinak ne.
MVDr. Vlastimil Šimek – poděkoval za pozvání, informoval o výstavách INTERKANIN
v Lysé n. L. a MORAVIA BRNO 2017, podpořil myšlenku „králičí hop“, nutná podpora
mládežníků v soutěžích, popřál do nového roku chovatelské úspěchy.
K tomuto diskutoval L. Reidlinger – vzpomínka na středočeskou výstavu v Lysé n. L. – na
způsob krmení vystavených zvířat, návrh provést požadavek na aktualizaci výstavního řádu
v rámci velkých výstav. Na to navázal V. Šimek – trend na velkých výstavách – králíci seno,
vodu, slámu, příp. okopanina, bohužel není obecné povědomí o znalosti výživy králíků, těžko
se obhajuje u mladé generace. Doporučení vzít to delegátovi, který pojede na celostátní
konferenci (měli by zdůvodnit výživáři). Diskusi doplnil R. Valeš – důraz na správnou výživu
na výstavách, vysvětlil správné krmení králíků z vlastní profesionální praxe, králík do 4
měsíců neumí štěpit škroby. Králíci v 6 týdnech věku jsou nejvíce vnímaví, očkovat, přeléčit,
doporučena směs cibule a mrkve, nutno snížit pH.
V. Šimek – krmení na výstavách, jádra smíš míň, spíše doplnit senem a zdůraznil vhodnost
závěsné misky. L. Reidlinger navrhl informovat návštěvníky o způsobu krmení na výstavách.
Dále byla vedena diskuse o čerstvém tetování králíků na výstavách.
Navázal O. Konečný – kritika podzimní výstavy v Lysé n. Labem – organizačně a finančně
nezvládnuta (otázka střetu zájmu vedení výstaviště v Lysé a ČSCH).
Př. Gustav Král – pozdravil za ZO Tišnov, poděkoval za spolupráci při výstavní činnosti,
termín VČS ZO Tišnov 19. 3. 2018.
Př. P. Malášek – ZO Jehnice, poděkoval za pozvání, jejich VČS 7. 3. 2018 od 14,00 hodin.
Př. Jiří Procházka – ZO Rájec-Jestřebí, poděkoval za spolupráce a pozval na jejich prodejní
výstavu králíků dne 3. 3. 2018.
Př. J. Bareš – ZO Olešnice, poděkoval za spolupráci, pozval na výstavu v Olešnici v srpnu
2018.
16. Návrh na usnesení z VČS ZO ČSCH Kuřim:
Výroční členská schůze ZO ČSCH Kuřim konaná dne 25. 2. 2018
bere na vědomí
 informaci o činnosti ZO od minulé členské schůze v prosinci 2017
 zprávu o hospodaření ZO v roce 2017, informace o dotaci města na výstavy v roce
2017 a 2018
 zprávu revizní komise
 zprávy vedoucích odborností králíků, holubů a drůbeže za rok 2017
 výstavní plán na rok 2018 a termín výstavy Kuřim 2018 (13. - 14. 10. 2018)
schvaluje
 rozpočet ZO ČSCH Kuřim na rok 2018
 výbor ZO na další volební období ve složení: Libor Reidlinger – předseda ZO
Ing. Dagmar Malá - jednatelka ZO, Ing. Zdeněk Koláček – ekonom ZO, Zdeněk
Cibulka a Miroslav Vlk – členové výboru ZO






kontrolní komisi na další volební období ve složení: Otakar Konečný – předseda
komise, Bartoloměj Vykoupil a Žaneta Žáková – členové komise
delegáty na oblastní konferenci Oblasti Brno – Libor Reidlinger jako člen Komise pro
přípravu voleb OO Brno a současně jako kandidát do kontrolní komise OO Brno, Ing.
Dagmar Malá – jednatelka ZO ČSCH Kuřim jako delegát se dvěma mandáty a Ing.
Zdeněk Koláček jako kandidát do výboru OO Brno.
kandidáty do oblastních orgánů Oblastní organizace Brno, a to Ing. Zdeňka Koláčka
do výboru OO Brno a Libora Reidlingera do kontrolní komise OO Brno.
Hlasování o usnesení: pro - 14
proti - 0
(celkový počet dospělých členů ZO ČSCH Kuřim je 21)
Usnesení VČS ZO ČSCH Kuřim bylo schváleno.

zdržel se – 0

17. Schůze byla ukončena ve 14,30 hodin.

Zapsala: D. Malá
Ověřovatelé zápisu:

Zdeněk Foltan……………………….
Lubomír Pokorný……………………

Libor Reidlinger
předseda ZO ČSCH Kuřim
Přílohy: Prezenční listina
Zpráva o činnosti výboru ZO ČSCH Kuřim
Rozpočet ZO ČSCH Kuřim na rok 2018
Výroční zpráva předsedy odbornosti králíků

