Zápis z členské schůze ZO ČSCH Kuřim konané dne 3. 9. 2017
Přítomni: dle prezenční listiny (14 přítomných členů ZO s právem hlasování)
Program:
1. Úvod
2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelé zápisu
3. Informace o činnosti výboru ZO od minulé ČS (od ČS 11. 6. 2017)
4. Příprava místní výstavy Kuřim 2016 (14. – 15. 10. 2017)
5. Výstavní plán – podzim 2017, společné přihlášky a svozy
6. Propagační předměty k 75.výročí spolku
7. Diskuse
8. Usnesení z ČS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Schůzi zahájil a řídil předseda ZO Libor Reidlinger a seznámil přítomné s programem
schůze.
2. Stanovení zapisovatele zápisu z ČS – D. Malá, návrh na ověřovatele zápisu: M. Vlk,
O.Konečný Hlasování: Pro: 12
Proti:
0
Zdržel se: 0 (v době hlasování
účastno 12 členů)
3. Informace o činnosti výboru ZO od minulé ČS (od ČS 11. 6. 2017) – informaci
podala jednatelka ZO ČSCH D. Malá (příprava výstavy Kuřim, plakáty, objednávka
pohárů, propagační předměty – trička, plakety, dovezeny drůbežářské výstavní klece a
v polovině září budou dovezeny nové králíkářské klece)
4. Příprava místní výstavy Kuřim 2017:
Garanti expozic:
• Králíci: M.Vlk, T.Ondrouch
• Drůbež: B.Vykoupil, L.Pokorný
• Holubi: Z.Cibulka, Z. Koláček
Účast při posuzování zvířat v sobotu 14. 10. 2017:
• Králíci: potřeba 9 lidí (3 posuzovatelé x 3) – D. Malá, Z.Koláček, M.Vlk, T.
Ondrouch. L. Reidlinger, 3x ZO Rájec, J. Komůrka, M. Reidlinger
• Drůbež: 3 posuzovatelé + P.Pražan?, J.Blažek ?, B.Vykoupil. L.Pokorný, Z.Foltan, J.
Ocelník, pomocníci posuzovatele P.Dvořáka
• Holubi: Z. Cibulka, O. Konečný, M. Šroller, ZO Olešnice – Bareš, …
Stavění klecí:
• Čtvrtek 12. 10. 2017, od 9,00 hodin, účast: B.Vykoupil, L.Reidlinger, M.Vlk,
Z.Koláček, J.Pokorný, L.Pokorný, P. Pražan ?, D. Malá, Z. Cibulka
• Pátek 13. 10. 2017 od 9,00 hodin, účast: B.Vykoupil, L. Reidlinger, M.Vlk,
Z.Cibulka, P.Pražan ?, D.Malá, L. Pokorný, T.Ondrouch - odpoledne, Z. Foltan –
odpoledne, D. Reidlingerová, Z. Koláček - odpoledne
• Sobota 14. 10.2017 – nástup garantů a ostatních členů ZO v 7,00 hodin
• Neděle 15. 10. – viz sobota
• Pondělí 16. 10. – D.Malá, B.Vykoupil, L. Reidlinger, L. Pokorný, M.Vlk, Z.Cibulka,
M. Šroller
Nákupy v rámci výstavy:
- lepenka do klecí pro holuby
- příp.krmítka pro vodní drůbež

-

2 ks kyblíků na krmení, 2 střední konve

Krmení pro zvířata na výstavě, stelivo:
o granule pro králíky Versele laga senzitiv – 3 pytle
o zob pro holuby 2 pytle
o granule pro drůbež 1 pytel + 1 pytel sypké směsi
Zajistí O. Konečný, a to včetně chovatelských cen – balíčky k ČC, soupis předán na ČS
o sláma – 4 balíky – zajistí Z. Koláček
o písek – malá multikára, zajistí D.Malá – čtvrtek ráno v 9,00 hodin
o chvojky na klece – cca 2 vozíky zajistí T. Ondrouch, dovoz v pátek dopoledne
o ořez stromů a pokos trávy na výstavišti – zajistí M. Šroller před přípravou výstavy
Občerstvení po dobu výstavy:
Konkrétně dohodne výbor ZO na jeho dalším jednání, členská schůze nevznáší žádné
připomínky či požadavky.
Tombola:
Ceny od členů ZO nutno nahlásit min. 3 týdny dopředu. Z.Cibulka dodá výpěstky, Z. Foltan –
1 morče.
Rozvoz plakátů:
Bude připraveno 100 ks plakátů A2 a 100 ks plakátů A3.
5. Výstavní plán – podzim 2017
• Přihlášky na výstavy Tišnov, členům ZO byly na ČS rozdány výstavní podmínky a
sepsána společná přihláška za ZO, dne 3. 9. 2017 bude odeslána ZO Tišnov,
společný svoz organizován nebude, každý si zvířata doveze na výstavu sám.
• Výstava Židenice – společný svoz organizován nebude.
• Přihlášky na OV Ivančice – každý si podá přihlášku sám, bude organizován
společný svoz
• Přihlášky na CV Lysá n.Labem – 11/2017 - – každý si podá přihlášku sám, bude
organizován společný svoz
Společný svoz na CVMK v Lysé n.Labem, sraz 7. 9. 2017 v 16,00 hodin v Chudčicích
(králíci O.Konečný, Z. Koláček, D. Malá, L.Škvařil – ZO Říčany). Zájezd na výstavu a dovoz
zvířat v sobotu 9. 9. 2017 ráno, čas bude upřesněn, účast O.Konečný, D.Malá, Z. Koláček.
6. Propagační předměty k 75.výročí spolku
- trička – počet 36 ks, velikosti upřesněny do seznamu členů ZO a navíc rezerva
- plaketa – počet ks 25, na dřevěném podkladu
- propisky – tenké, celokovové s kontrastním nápisem, počet 200 ks.
K tomuto dále L. Reidlinger informoval o udělení čestných uznání vybraným členům ZO u
příležitosti 75.výročí založení chovatelského spolku v Kuřimi. Termín slavnostního předání
bude ještě upřesněn.
7. Diskuse:
- D. Malá informovala o přípravě 7.KV JMK – I.MORAVIA BRNO 2017 v termínu 9. – 10.
12. 2017 v areálu Veletrhů Brno, pavilonu B a Y, dále o nových webových stránkách a
facebooku KS JMK

- L. Reidlinger v návaznosti na usnesení z minulé ČS navrhl uspořádat společný zájezd na
středočeskou výstavu v lednu 2018 se zastávkou na zpáteční cestě v pivovaru ve Svitavách,
spojenou s degustací piva, výkladem apod.
K tomuto diskutovat Z.Cibulka, navrhuje zájezd do sklípku bez partnerů.
- informace o pořádání burzy ve Straubingu v termínu 5. 11. 2017, především na „peří“,
dohodnut zájezd – účast O.Konečný, B. Vykoupil, Z.Cibulka, Z. Koláček, Z. Foltan.
- Z. Koláček vznesl dotaz na provozovatele klubovny na technický stav objektu, bylo sděleno,
že teče do části střechy, nutno vyčíslit náklady a poté bude dohodnuto finanční krytí opravy.

8. Usnesení ČS:
Členská schůze ZO ČSCH Kuřim konaná dne 3. 9. 2017
bere na vědomí
• informaci o činnosti výboru ZO od minulé členské schůze v červnu 2017
• přípravu místní výstavy Kuřim 2017
schvaluje
• pořízení propagačních předmětů u příležitosti 75.výročí založení chovatelského spolku
v Kuřimi, a to trička v počtu 36 ks, plakety v počtu 25 ks, propisky v počtu 200 ks
Hlasování o usnesení: pro - 14
proti 0
zdržel se – 0
(celkový počet dospělých členů ZO ČSCH Kuřim je 19).
Návrh na usnesení byl přijat.
Zapsala: D. Malá
Ověřovatelé zápisu: M: Vlk………………………
O. Konečný…………………
Přílohy: prezenční listina

