Zápis z výroční členské schůze ZO ČSCH Kuřim konané dne 8. 3. 2020
Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 13 členů ZO s právem hlasování, 2 mladí chovatelé
a 3 hosté)
Program:
1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
3. Informace o činnosti výboru ZO od minulé členské schůze
4. Zpráva o hospodaření ZO za rok 2019 (pokladní zpráva), informace o dotacích města
na výstavy 2019 a 2020, návrh rozpočtu na r. 2020
5. Zpráva kontrolní komise
6. Zprávy předsedů odborností, vyhodnocení soutěží o nejlepší chovatele za rok 2019
7. Informace o činnosti zástupců ZO Kuřim ve vyšších svazových orgánech
8. Volba delegátů na oblastní konferenci
9. Výstavní plán na rok 2020, společné svozy zvířat na výstavy a příprava výstav Kuřim
2020
10. Návrh zájezdů
11. Diskuse
12. Návrh na usnesení
13. Oběd
14. Závěr
Body jednání:
1. Úvod a uvítání hostů: předseda ZO L. Reidlinger uvítal přítomné, včetně zástupců ZO
Brno-Jehnice a Židenice a seznámil s programem schůze. Pro tuto VČS byla opět použita
obrazovka s promítáním programu a body jednání, aby přítomní měli možnost sledovat
některé podrobnější informace. V úvodu předseda ZO popřál všem přítomným ženám
k jejich dnešnímu svátku.
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu: zapisovatelkou byla zvolena D. Malá,
ověřovateli zápisu O. Konečný a Z. Cibulka. Pro: 13
3. Informace o činnosti ZO od minulé ČS 28.10.2019 zprávu přednesla D. Malá, zpráva je
přílohou tohoto zápisu.
4. Zpráva o hospodaření ZO za rok 2019 – přednesl Z. Koláček. Dále Z. Koláček přednesl
návrh rozpočtu ZO na rok 2020 – viz příloha.
5. Zpráva kontrolní komise – přednesl O. Konečný, revize proběhla dne 24. 2. 2020, bez
závad. O. Konečný poděkoval za práci vedení výboru ZO v roce 2019.
6. Zprávy předsedů odborností, vyhodnocení soutěží o nejlepší chovatele za rok 2019
a) Zpráva předsedy odbornosti chovatelů králíků a výsledky soutěže o nejlepšího chovatele
králíků za rok 2019 – zprávu o výstavních výsledcích členů ZO přednesl v zastoupení
nemocného předsedy M. Vlka předseda ZO ČSCH Kuřim L. Reidlinger, udělal shrnutí
za rok 2019, chovatelů králíků je 9 výstavně aktivních, informoval o účasti kuřimských
králíkářů na výstavách v rámci republiky i mimo ni (Interkanin) s tím, že kuřimští
chovatelé dosáhli na těchto výstavách výborné výsledky (Z. Koláček s Čv - Interšampion,
T. Ondrouch se Ze - Mistr Klubu zemplínských, Mistr ČR, O. Konečný a MSč - Mistr ČR,
Šampion SR, Z. Koláček a Čv - Mistr ČR, Interšampion atd.). Splnění podmínek pro
veterinární náhrady splnilo 8 členů. Informace z Aktivu králíků podá Z. Koláček –
předseda OOKK. Informace o výsledcích oblastní soutěže chovatelů králíků za rok 2019:
D. Malá – 8. místo, O. Konečný – 7. místo a Z. Koláček – 5.místo, celkem 2.místo

v organizacích. Vítězem soutěže o nejlepšího králíkáře ZO ČSCH Kuřim za rok 2019 se
stal O. Konečný.
b) Zpráva vedoucího odbornosti chovatelů drůbeže a výsledky soutěže o nejlepšího
chovatele drůbeže za rok 2019 – přednesl B. Vykoupil, počet chovatelů drůbeže 3,
vystavoval pouze Z. Foltan, a to velmi úspěšně, nejúspěšnějším chovatelem drůbeže se
stal za rok 2019 Z. Foltan (Antverpský vousáč křepelčí). Dále podal informace z
oblastního aktivu drůbeže, vyhodnocení bude až na konferenci oblasti, informoval o
nových pravidlech soutěže oblasti. Na Aktivu drůbeže bylo kritizováno objednávání
velkého množství kroužků pro drůbež, přičemž byla vystavována jen 2% zvířat. B.
Vykoupil navrhl upravit pravidla soutěže ZO dle pravidel oblastní soutěže. Vyzval
k objednání kroužků formou dodatku na oblasti Brno. V roce 2020 by se měl počet
drůbežářů v ZO Kuřim zvýšit, nutno ale sehnat kvalitní zvířata. Dále seznámil přítomné
s potřebou podpory – i finanční pro chovatele drůbeže.
c) Zpráva vedoucího odbornosti chovatelů holubů a výsledky soutěže o nejlepšího
chovatele holubů za rok 2019 - přednesl Z. Cibulka, informoval o počtu kuřimských
chovatelů holubů – celkem 7 a 2 mládežníci, chováno celkem 11 plemen, pro rok 2020
odebráno 490 ks kroužků, podal zprávu o výstavní činnosti chovatelů holubů členů ZO
Kuřim za celý loňský rok 2019, podal informace z oblastního Aktivu chovatelů holubů,
nejlepším chovatelem ZO ČSCH Kuřim za rok 2019 se stal B. Vykoupil (Norimberský
skřivan). V závěru seznámil s plánem pro chovatele holubů ZO Kuřim pro rok 2020 –
dobrá zdravotní kondice holubů, účast na akcích organizovaných ZO Kuřim, do konce
června nahlásit počty kroužků na rok 2021, hlásit výsledky z výstav pro zveřejnění na
webovkách ZO Kuřim.
7. Informace o činnosti zástupců ZO ve vyšších svazových orgánech (Z. Koláček – OO
Brno) a D. Malá (KS JMK): Z. Koláček podal info z OOKK a OO Brno, informoval o
změně pravidel soutěže králíkářů na oblasti s tím, že stávající podmínky jsou zastaralé,
nezohledňující výsledky z velkých výstav, včetně mezinárodních. Oblast Brno na CV
Chovatel skončila v soutěži okresů na 6.místě. V soutěži králíkářů na MORAVII obsadila
Oblast Brno 2.místo. V roce 2020 bude oblastní výstava v Moutnicích, bude posuzovat př.
Jahoda, Chalupa, Šimek a Fasora. Oblastní výstava mláďat králíků na oblasti Brno v roce
2020 nebude konána (kolize s CV mladých králíků). Z. Koláček poděkoval
reprezentantům z Interkaninu ve Slovinsku (D. Brodecký – Ru, O. Konečný – MSč a Z.
Koláček – Čv).
D. Malá podala zprávu o činnosti KS JMK z konce roku 2019 – vyhodnocení výstavy
MORAVIA 2019, vyúčtování dotací JMK a města Brna, jednání na JMK o dotacích na rok
2020, příprava na letošní ročník výstavy MORAVIA Brno 2020, včetně tří evropských
klubových výstav.
8. Volba delegátů na oblastní konferenci (5. 4. 2020 v 10,00 hodin) – navržena: D. Malá,
Pozn. Z. Koláček je člen výboru OO Brno, L. Reidlinger je člen KK OO Brno.
Hlasování: Pro: 13
proti: 0 zdržel se: 0
9. Výstavní plán na rok 2020, společné svozy zvířat na výstavy a příprava výstavy Kuřim
2020 – D. Malá zpracovala a přednesla plán výstav k obeslání kuřimskými chovateli v roce
2020 a krátce informovala o přípravě výstavy v Kuřimi v říjnu 2020, včetně seznamu
pozvaných posuzovatelů. K plánu výstav dále diskutoval předseda ZO L. Reidlinger
v otázce čerpání provozní dotace města Kuřimi na rok 2020.
10. Zájezdy v roce 2020 - na minulé ČS diskutován návrh na zájezd do vinného sklepa, ale
zatím nedošlo k názorové shodě, dále budou realizovány již zavedené jednotlivé cesty na

výstavy na nákup chovných zvířat. V diskusi k tomuto bodu byl navržen zájezd do Tullnu
26. 9. 2020 a na zpáteční cestě návštěva ve sklepě na Znojemsku. O návrhu bylo
hlasováno a návrh byl schválen. Pro: 13.
11. Diskuse:
- Př. Brodecký – ZO Brno-Jehnice – pozdravil přítomné, poděkoval za spolupráci
našich ZO, hodnotil ZO Kuřim jako nejlepší organizaci na oblasti Brno.
- Př. Padrta – ZO Brno-Židenice poděkoval za pozvání a uvedl, že si spolupráce se ZO
Kuřim velmi váží.
- B. Vykoupil – navrhl opět realizovat zájezd na burzu do Straubingu za účelem nákupu
drůbeže a holubů
- D. Malá – informovala o úpravách webovek ZO Kuřim a vyzvala členy ZO, kteří
dosud nemají e-mail, aby takto v rámci svých možností učinili za účelem lepší
informovanosti o akcích ZO ČSCH Kuřim.
12. Návrh na usnesení:
Výroční členská schůze ZO ČSCH Kuřim konaná dne 8. 3. 2020
bere na vědomí
 informaci o činnosti ZO od minulé členské schůze v říjnu 2019
 zprávu o hospodaření ZO v roce 2019, informace o dotaci města na výstavy v roce
2019 a 2020
 zprávu kontrolní komise
 zprávy vedoucích odborností králíků, holubů a drůbeže za rok 2019
 zprávy o činnosti zástupců ZO Kuřim ve vyšších svazových orgánech
 výstavní plán na rok 2020 a termín místní výstavy v Kuřimi 10. – 11. 10. 2020
schvaluje
 rozpočet ZO ČSCH Kuřim na rok 2020
 delegáta na oblastní konferenci Oblasti Brno – D. Malá
 zájezd do Tullnu v Rakousku 26. 9. 2020 s následnou návštěvou vinného sklepa na
Znojemsku
Hlasování o usnesení: pro - 13
Usnesení bylo přijato.

proti - 0

zdržel se – 0

13. Závěr:
Předseda ZO ČSCH Kuřim L. Reidlinger poděkoval všem přítomnným za účast a popřál
hodně zdraví a chovatelských úspěchů v roce 2020.
Zapsala: D. Malá
Ověřovatelé zápisu: Z. Cibulka……………………….
O. Konečný:……………………
Přílohy:
prezenční listina a dále dle textu

Libor Reidlinger
předseda ZO ČSCH Kuřim

