Zápis z členské schůze ZO ČSCH Kuřim konané dne 19. 7. 2020
Přítomni: dle prezenční listiny (12 přítomných z 18 členů ZO s právem hlasování)
Program:
1. Úvod
2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelé zápisu
3. Informace o činnosti výboru ZO od minulé ČS (od VČS 8. 3. 2020)
4. Informace o činnosti oblastního výboru
5. Informace o činnosti KS JMK
6. Objednávky kroužků (drůbež a holubi)
7. Příprava místní výstavy Kuřim 2020 (10. - 11. 10. 2020)
8. Výstavní plán – podzim 2020, společné svozy
9. Diskuse
10. Usnesení z ČS a závěr
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Schůzi zahájil a řídil předseda ZO Libor Reidlinger a seznámil přítomné
s programem schůze. V úvodu požádal přítomné o uctění památky dne 17. 7. 2020
zemřelého člena ZO Kuřim př. Miroslava Vlka. Dále informoval o nutnosti dovolení
dalšího člena výboru ZO a dořešit vedení odbornosti králíků. Registraci králíků je
ochoten L. Reidlinger dělat sám.
2. Stanovení zapisovatele zápisu z ČS – D. Malá, návrh na ověřovatele zápisu: Z.
Koláček, O. Konečný Hlasování: Pro: 12
Proti:
0
Zdržel se: 0
3. Informace o činnosti výboru ZO od minulé ČS (od VČS 8. 3. 2020) – informaci
podala jednatelka ZO ČSCH D. Malá (z důvodu koronavirové pandemie byla
schůzovní činnost omezena, práce výboru pokračovala pouze telefonicky dle
aktuálních potřeb, dále byla připravována dnešní schůze ZO)
4. Informace o činnosti oblastního výboru – zprávu přednesl Z. Koláček – aktivity
oblastního výboru byly z důvodu koronavirové pandemie přerušeny, oblastní
konference byla dne 28.6. 2020, Z. Koláček informoval o programu oblastní
konference a dále o místě konání oblastní výstavy Oblasti Brno. Ta bude dle plánu
v Moutnicích. Obavy o počty králíků – nízká registrace v letošním roce, naopak počet
odebraných kroužků na drůbež a holuby velmi vysoký. Dále informoval o výstavní
činnosti a výsledcích chovatelů z oblasti Brno.
5. Informace o činnosti KS JMK – zprávu přednesla D. Malá, informovala o výročním
zasedání ČSCH, KS JMK dne 21. 6. 2020, o přípravě chovatelské výstavky v rámci
JM dožínek v neděli 30.8.2020 v Hodoníně, o uzavírání smluv na klubové výstavy na
MORAVIA Brno 2020, o příprava JUVENES MORAVIA 2020 v Rájci-Jestřebí
v sobotu 1. 8. 2020 a o přípravě organizace MORAVIA Brno 2020. Informace dále
doplnil L. Reidlinger.
6. Objednávky kroužků (drůbež a holubi) – průběžně probíhá, v gesci vedoucích
odborností Z. Cibulky a B. Vykoupila Z. Cibulka informoval holubáře – pro rok 2021
objednáno 560 ks kroužků. B. Vykoupil dál dohromady objednávku za drůbež –
v ZO budou nová plemena (brahmánky, paduánky). Před oblastní výstavou
v Moutnicích osloví všechny chovatele drůbeže, aby dali dohromady kolekci do
oblastní soutěže.
7. Příprava místní výstavy Kuřim 2020 – výstavní podmínky budou stejné jako loni,
u drůbeže min.1,1 – 1,3 u zdrobnělých, kohouti jen v 1 voliéře, u králíků již není
vyžadována hmotnost, dle nového vzorníku a pravidel pro posuzování králíků dělá
posuzovatel. Nutno promyslet výstavní výbor, probere se na další členské schůzi.

Nutno dát inzerát do Chovatele – inzerce, plakát! L. Reidlinger opět požádal o pomoc
při propagaci a získání darů do tomboly, nemusí to být peníze, ale stačí reklamní
předměty. Požádal Z. Cibulku, aby předjednal zapůjčení parkoviště u soukr. firmy
naproti výstavního areálu.
8.

Výstavní plán – podzim 2020, společné svozy
O aktuálních plánovaných výstavách informoval L. Reidlinger, společný svoz na CV
mladých králíků a ml. drůbeže v Přerově, doklady o úhradě výstavních poplatků na
velkých výstavách si každý bude uchovávat pro účely vyúčtování dotace města na
činnost.

9. Zájezd – do Tullnu na dolnorakouskou výstavu a návštěvou vinařství u Stehlíků
Termín 26. 9. 2020, nutno sdělit zájem členů ZO (cca 11 lidí), D. Malá pošle
propozice na výstavu v Tullnu, cena za zájezd – pro členy ZO celé zdarma, pro
účastníky mimo naší ZO - cena za osobu na sklep – 450 Kč + doprava – cca 1000 Kč
celkem, rodinný příslušník pouze uhradí 450 Kč za degustace u Stehlíků, sklep, jinak
doprava zdarma, autobus pro cca 25 lidí. Hlasováno: Pro: 12
10. Diskuse – termín další ČS – 6. 9. 2020 v 10,00 hodin,
L. Reidlinger informoval, že nechal udělat věnec na poslední rozloučení s přítelem
M. Vlkem, informace – vzpomínka do Chovatele na M. Vlka.
Dále diskutována registrace králíků v ZO, požadavek na razítka na připouštěcí
potvrzení na rodokmenech.
L. Reidlinger navrhl odprodej starší sady (tetovací kleště s čísly - tetovacími znaky),
zájemce K. Staněk, M. Ondrouch - navrženo každému rozdělit na půlku a dát
bezplatně.
11. Usnesení ČS:
Členská schůze ZO ČSCH Kuřim konaná dne 19. 7. 2020
bere na vědomí
 informaci o činnosti výboru ZO od minulé členské schůze (VČS) v březnu 2020
 informaci o činnosti oblastního výboru
 informaci o činnosti KS JMK
 přípravu místní výstavy Kuřim 2020
 výstavní plán pro podzim 2020
schvaluje
- nového registrátora králíků ZO ČSCH Kuřim – Libora Reidlingera
- pořádání zájezdu na výstavu do Tullnu a návštěvu vinařství u Stehlíků v Novém
Šaldorfu dne 26. 9.2020
- termín další členské schůze v neděli 6.9.2020 v 10,00 hodin v klubovně ZO
- přenechání (darování) sady starších tetovací kleští s čísly za podmínky setrvání v ZO
Kuřim př. K.Staňkovi a M. Ondrouchovi
Hlasování o usnesení: pro - 12
proti 0
zdržel se – 0
(celkový počet dospělých členů ZO ČSCH Kuřim je 18).
Návrh na usnesení byl přijat.

Zapsala: D. Malá
Ověřovatelé zápisu: Z. Koláček: ………………….
O. Konečný…………………..
Přílohy: prezenční listina
Libor Reidlinger
předseda ZO ČSCH Kuřim

