Zápis z členské schůze ZO ČSCH Kuřim konané dne 24. 6. 2018
Přítomni: dle prezenční listiny (14 přítomných členů ZO s právem hlasování)
Program:
1. Úvod a zahájení
2. Informace o činnosti výboru ZO od minulé členské schůze (D. Malá)
3. Informace z oblastní konference (L. Reidlinger)
4. Informace o činnosti oblastního výboru (Z. Koláček)
5. Informace o činnosti KS JMK (D. Malá)
6. Informace o GDPR – souhlasy se zpracováním osobních údajů – členství, web,
konkludentní souhlas (D. Malá)
7. Návrh na změnu podmínek soutěže o nejlepší chovatele ZO Kuřim (L. Reidlinger)
8. Příprava místní výstavy Kuřim 2018 (L. Reidlinger)
9. Výstavní plán – podzim 2018, společné přihlášky a svozy (D. Malá)
10. Návrh na pořádání Oblastní výstavy mladých králíků v roce 2019 v Kuřimi
11. Diskuse
12. Usnesení a závěr
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Schůzi zahájil a řídil předseda ZO L. Reidlinger a seznámil přítomné s programem
schůze. Původně navržený bod „společné foto“ byl nahrazen bodem Návrh na
pořádání Oblastní výstavy mladých králíků v roce 2019 v Kuřimi. Dále byla
zapisovatelkou stanovena D. Malá a ověřovateli zápisu O. Konečný a M. Vlk (pro
14).
2. Informaci o činnosti výboru ZO od minulé členské schůze podala D. Malá nasmlouvání posuzovatelů pro výstavu Kuřim 2018, dořešení zápisu ve spolkovém
rejstříku po volbách 2018, příprava členské schůze, příprava nových soutěžních
podmínek o nejlepší chovatele v jednotlivých odbornostech, řešení změny bankovního
účtu spolku z důvodu nutnosti zavést internetbanking. K tomuto dále podal informace
ekonom ZO Kuřim Z. Koláček. Tento doplnil, že je vhodné využít era banku, která
má sídlo na každé pobočce pošty. Vedení účtu je bezplatné.
3 . Informace z oblastní konference v dubnu 2018
Informaci podal předseda ZO L. Reidlinger. Oblastní konference se zúčastnili L.
Reidlinger, Z. Koláček, D. Malá. Hlavním bodem konference byly volby, informoval
o novém vedení výboru OO , za ZO Kuřim 2 zástupci - ve výboru – Z. Koláček,
v kontrolní komisi – L. Reidlinger. Řešilo se i pořádání oblastní výstavy. L. Reidlinger
uvedl, že chybí zpětná vazba z této konference – zápis, informace z jednání výboru.
Toto doplnil Z. Koláček s tím, že se chystá vydání oblastního zpravodaje, kde zápis
z konference bude uveden.
4. Informace o činnosti oblastního výboru
Informace podal Z. Koláček. Jsou zde zásadní změny, ze starého výboru zůstal pouze
př. Sec, ve výboru jsou i předsedové odborností. Z. Koláček obdržel funkci
pokladníka. Bylo projednáváno pořádání oblastních výstav – mladých králíků
v Ivančicích a dále oblastní výstava v říjnu – týden po naší výstavě, také v Ivančicích.
Posuzování bude v pátek 19.10.2018. Informoval o seznamu posuzovatelů králíků na
této výstavě. Dále informoval o informovanosti členů oblast. organizace. Byly
aktualizovány webové stránky OOKK, ještě je nutno doladit webovky oblasti.

Došlo ke změnám soutěžních podmínek – soutěž o nejlepší chovatele v rámci oblasti.
Poté informoval o jeho účasti na celostátní konferenci králíkářů v Praze s hlavním
programem „volby“. Podařilo se prosadit do ústřední králíkářské komise mnoho zástupců
z Moravy. Vítězem se stal dr. Martinec před T. Červinkou a dr. V. Šimkem.
5. Informace o činnosti Krajského sdružení Jihomoravského kraje
Informaci podala D. Malá. Informovala o proběhlých volbách do Výboru orgánů KS
JMK, ZO Kuřim má dvojí zastoupení ve Výboru KS – D. Malá – jednatelka KS a Z.
Koláček jako předseda krajské sekce (králíci) a člen výboru KS. Dále podala informaci o
činnosti KS JMK a informovala o webových stránkách KS JMK, kde jsou uložen všechny
důležité informace o činnosti KS JMK. Informovala o akcích plánovaných KS JMK –
krajská výstava mladých chovatelů, jihomoravské dožínky. Z. Koláček doplnil informaci
o výběru posuzovatelů králíků na MORAVII. Dále D. Malá informovala o příspěvku KS
JMK pro OO na propagaci KV MORAVIA v rámci místních výstav a pro další účely
(částka pro každou OO 25.000 Kč/rok).
6. Informace o GDPR
- D. Malá podala informaci o povinnostech spolků ve vztahu ke GDPR, předala
k vyplnění formuláře přítomným členům ZO Kuřim – souhlas s poskytnutím osobních
údajů pro účely členství a dále pro účely webových stránek ZO ČSCH Kuřim. Dále
informovala o tzv. konkludentním souhlasu pro fotografování na výstavách.
7. Příprava místní výstavy Kuřim 2018
Bod uvedl L. Reidlinger. Termín výstavy 13. – 14. 10. 2018, snaha udělat katalog včetně
ocenění, ale příjem zvířat by byl pouze v pátek, v sobotu minimum z důvodu úspory času
pro zpracování a vytištění katalogů (plánovaný tisk katalogu včetně ocenění ve 12,45
hodin), výstava bude otevřena od 13,00 hodin. Výzva k sehnání sponzorů na výstavu.
I letos bude ponecháno dobrovolné vstupné na výstavu Kuřim 2018 (z důvodu přiznané
podpory města). Tombola – na výboru ZO řešena cena tomboly na 10 Kč/lístek. Převažuje
názor na zvýšení na 10 Kč. Nutno zvýšit trochu hodnotu cen v tombole. Zatím ještě
v diskusi výboru ZO. Bude dořešeno na další členské schůzi počátkem září 2018. Také
bude dořešena cena katalogu a jeho technické provedení.
8. Výstavní plán – podzim 2018, společné přihlášky a svozy
- D. Malá opětovně předložila výstavní plán s aktuálními informacemi.
Bylo dohodnuto následující:
Místní výstava Olešnice 11.8. – 12. 8. 2018 (účast na posuzování v pátek 10.8.2018)
Oblastní výstava mladých králíků Ivančice 25. 8. – 26. 8. 2018
Místní výstava Jehnice 8. 9. – 9. 9. 2018
Místní výstava Židenice 8. 9. – 9. 9. 2018
CV MKDH Olomouc 7. 9. – 9. 9. 2018 (společný svoz)
MV Tišnov 28. 9. – 30. 9. 2018
Výstava Vysočiny Bohdalov 6. 10. – 7. 10. 2018
Místní výstava Kuřim 2018 13. – 14. 10. 2018
Oblastní výstava Ivančice 20.10. – 21. 10. 2018 (společný svoz)
Evropská výstava Herling, Dánsko 9. 11. – 11. 11. 2018 (zájezd)
CV Lysá n. Labem - 23. 11. – 25. 11. 2018 (společný svoz)
CV Nitra – termín bude upřesněn
8. KV – MORAVIA Brno 2018 8. 12. – 9. 12. 2018

8. Návrh na změnu podmínek soutěže o nejlepší chovatele ZO Kuřim
Návrh přednesl a také elektronicky ukázal předseda ZO Kuřim L. Reidlinger.
Podrobně vysvětlil jednotlivé změny v textu.
V rámci delší diskuse k tomuto bodu byl navržen přípočet bodů za tituly: mistr ČR,
šampión ČR, mistr Vysočiny, mistr a šampión Jižní Moravy, šampión v rámci speciálek –
bude dále projednáno na výboru ZO.
Vyzval k zasílání výsledků z výstav od jednotlivých členů ZO, aby bylo možné je
zveřejnit na web.stránkách a poté započteno do tabulky.
Výbor bude pokračovat v projednání pravidel, bude připraveno ke schválení na další
členské schůzi.
10. Návrh na pořádání Oblastní výstavy mladých králíků v Kuřimi v roce 2019
- L. Reidlinger přednesl návrh výboru ZO na pořádání oblastní výstavy mladých králíků
v roce 2019, doplnil Z. Koláček, který návrh podpořil. Návrh Z. Foltana na spolupořádání
i oblastní výstavy mladé drůbeže. Je nutno napsat žádost na Oblast Brno. Výbor ZO
Kuřim potřebuje mandát, že výbor může zahájit jednání s oblastní organizací o pořádání
této výstavy.
Hlasování: Pro: 14
11. Diskuse
- informace L. Reidlingera o možnosti sponzorství malého pivovaru Na Kopečku na naší
výstavě, ale nutno dořešit s Vinuarem s ohledem na jeho smluvní podmínky s pivovary,
- L. Reidlinger informoval udělení medaile města Kuřimi čestné člence ZO Kuřim p.
Jarmile Šestákové
- Z. Koláček informoval, že v roce 2019 by se měla při MORAVII konat středoevropská
výstava strakáčů
- dotazy Z. Foltana k organizaci výstavy MORAVIA Brno 2018, odpověděla D. Malá.
12. Usnesení a závěr:
Usnesení z členské schůze:
Členská schůze ZO ČSCH Kuřim konaná dne 24. 6. 2018
bere na vědomí
 informaci o činnosti ZO od minulé členské schůze (VČS) v únoru 2018
 informace z oblastní konference v dubnu 2018
 informace o činnosti oblastního výboru
 informace o činnosti Krajského sdružení Jihomoravského kraje
 informace o GDPR v rámci činnosti ZO ČSCH Kuřim
 informaci o přípravě nových soutěžních podmínek o nejlepší chovatele ZO ČSCH
Kuřim s platností od roku 2018
schvaluje




ponechání dobrovolného vstupného na výstavu Kuřim 2018
výstavní plán dle aktuálních termínů na rok 2018
mandát výboru ZO Kuřim pro zahájení jednání s výborem oblastní organizace Brno ve
věci Oblastní výstavy mladých králíků a mladé drůbeže v roce 2019 v Kuřimi.

Hlasování o usnesení: pro – 13,
Návrh na usnesení byl přijat.

proti -

0

zdržel se - 1

Zapsala: D.Malá
Přílohy: prezenční listina
Ověřovatelé zápisu:
Otakar Konečný

…………………………

Miroslav Vlk

………………………….

Libor Reidlinger
předseda ČSCH, ZO Kuřim

