Zápis z výroční členské schůze ZO ČSCH Kuřim konané dne 20. 6. 2021
v restauraci U Mertů, Kuřim
Přítomni: dle prezenční listiny (z celkem 23 dospělých členů ZO přítomno 18 členů ZO
s právem hlasování, 1 mladý chovatel a 5 hostů)
Program:
1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
3. Úhrada výstavních poplatků vystavovatelům CVMKMD Přerov 2020
4. Blahopřání letošním jubilantům – Ing. Z. Koláček, L. Reidlinger, M. Ondrouch
5. Přijetí nových členů ZO ČSCH Kuřim
6. Informace o činnosti výboru ZO od minulé členské schůze
7. Zpráva o hospodaření ZO za rok 2020 (pokladní zpráva), informace o dotacích města
na rok 2020 a rok 2021, návrh rozpočtu na r. 2021
8. Zpráva kontrolní komise
9. Informace předsedů odbornosti o činnosti za rok 2020
10. Informace o činnosti zástupců ZO Kuřim ve vyšších svazových orgánech (OO Brno,
KS JMK)
11. Volba delegátů na oblastní konferenci
12. Výstavní plán na rok 2021, společné svozy zvířat na výstavy a příprava výstavy
Kuřim 2021
13. Diskuse
14. Oběd
15. Návrh na usnesení
16. Informace pro králíkáře a vystavovatele – MVDr. V. Šimek, posuzovatel králíků, člen
ústřední odborné komise chovatelů králíků
17. Závěr
Body jednání:
1. Úvod a uvítání hostů: předseda ZO L. Reidlinger uvítal přítomné, včetně hostů – zástupců
ZO Brno-Židenice a ZO Olešnice, zástupce OO Brno – př. R. Valeš – předseda a MVDr.
V.Šimek – člen ústřední odborné komise chovatelů králíků, člen předsednictva sboru
posuzovatelů králíků a předseda standardové komise králíků. Poté bylo minutou ticha
vzpomenuto zemřelých přátel – chovatelů, na podzim 2020 zemřeli př. Dr. Kopřiva a
čestná členka p. Šestáková, dále pak v roce 2021 př. A. Chronc. Poté přítomné seznámil
s programem schůze, k programu nebyly vzneseny žádné připomínky či doplnění. Pro tuto
VČS byla opět použito promítání programu a bodů jednání, aby přítomní měli možnost
sledovat některé podrobnější informace.
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu: zapisovatelkou byla zvolena D. Malá,
ověřovateli zápisu O. Konečný a Z. Cibulka. Pro: 15 (hlasování bez nových členů, kteří
budou schválení za právoplatné členy ZO v bodu 5.) Proti: 0 zdržel se: 0 Schváleno.
3. Úhrada výstavních poplatků vystavovatelům CVMKMD Přerov 2020 – hrazeno z dotace
města Kuřimi za rok 2020, vyplaceno se zpožděním z důvodu koronavirové pandemie.
Vyplatil ekonom ZO Kuřim Ing. Z Koláček.
4. Blahopřání letošním jubilantům – Z. Koláček – 60 let, L. Reidlinger – 50 let, M.
Ondrouch – 60 let, za členy ZO Kuřim blahopřála všem oslavencům jednatelka ZO Kuřim

Ing. D. Malá s tím, že všichni jubilanti získávají poukázky na odběr krmiva či jiného
sortimentu na prodejně Husse v Kuřimi v hodnotě 1.000 Kč pro každého.
5. Přijetí nových členů ZO ČSCH Kuřim – Andělová Lenka, Josef Jurný (přestup ze ZO
Tišnov), Martin Pleskač, Eliška Sedláková, Ing. Marie Weiglová
Hlasování: Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0 Navržení byli přijati za právoplatné členy ZO
ČSCH Kuřim.
6. Informace o činnosti ZO od minulé ČS 29. 8. 2020, zprávu přednesla jednatelka ZO
Kuřim Ing. D. Malá, zpráva je přílohou tohoto zápisu. Informaci doplnil L. Reidlinger
s tím, že Výbor ZO dále řešil vhodného kandidáta na funkci předsedy odbornosti
chovatelů králíků ZO Kuřim po předchozím zemřelém M. Vlkovi, byl osloven Ing. Tomáš
Ondrouch, zda by tuto funkci převzal. Na VČS Ing. T. Ondrouch potvrdil, že má zájem
tuto funkci vykonávat. K plénu na VČS byl vznesen dotaz, zda má někdo námitku
k výběru kandidáta. Žádné připomínky nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. Pro
zvolení Ing. T. Ondroucha za předsedu odbornosti chovatelů králíků ZO ČSCH Kuřim
celkem 18 hlasů, proti 0, zdržel se: 0. Ing. T. Ondrouch byl zvolen předsedou odbornosti
chovatelů králíků. Z hlediska organizačního a místního bylo dohodnuto, že registrace
králíků bude i nadále zajišťovat L. Reidlinger (z důvodu poměrně vzdáleného místa
bydliště Ing. T. Ondroucha).
7. Zpráva o hospodaření ZO za rok 2020, informace o dotacích města na rok 2020 a rok
2021 – zprávu přednesl ekonom ZO Kuřim Ing. Z. Koláček. V lednu 2021 byly vráceny
část dotace města Kuřimi na dotace, celkově hospodaření vyrovnané. Základní příjmy
dotace města Kuřimi, dále z pronájmu klubovny atd. Základní výdaje za rok 2020 jsou
pořízení a oprava majetku (platba pro Pozemkový fond), dále náklady na propagaci
výstavy, daně a poplatky z majetku, dále veterinární náklady za rok 2019 atd.
Návrh rozpočtu na rok 2021 – návrh rozpočtu byl přítomným promítnut, cílem bylo udělat
vyrovnaný rozpočet, velkou část příjmů rozpočtu tvoří dotace města Kuřimi a dále pak
pronájem klubovny na ul. Otevřené. Pokud jde o výdaje – hlavním výdajem je splátka na
pořízení majetku od Pozemkového úřadu a dále pak náklady na výstavu. Dotazy k návrhu
rozpočtu ZO Kuřim na rok 2021 vzneseny nebyly.
8. Zpráva kontrolní komise – přednesl O. Konečný, revize proběhla dne 16. 6. 2021,
výsledek revize - bez závad. O. Konečný poděkoval za práci výboru ZO v roce 2020.
9. Informace předsedů odbornosti o činnosti za rok 2020:
- L. Reidlinger – králíci, činnost byla soustředěna na pár výstav do doby nouzového
stavu z důvodu koronavirové pandemie, doplnil Ing. Z Koláček – sdělil, že je šťastný,
že může být členem v ZO Kuřim, jejíž třem členům bylo vyhověno žádostem o
uznání plemenných chovů, jedná se o Otakara Konečného -MSč, Ing. Tomáše
Ondroucha – Ze a Ing. Zdeňka Koláčka – ČV.
- Z. Cibulka - holubi, pro rok 2020 objednáno 490 ks kroužků na holuby, pro rok 2021
objednání již 560 kroužků, kroužky na rok 2022 je nutno objednat a uhradit do 14. 7.
2021 na Výbor OO Brno, dále připomenul výsledky výstavy kuřimských holubářů v
v Brně-Židenicích 12. – 13. 9. 2020 a letošní výstavy v Suchohrdlech na Znojemsku.
- B. Vykoupil – v roce 2020 drůbežáři moc dobré výsledky až na výjimky
nezaznamenali, přibyli noví členové – drůbežáři, ale situace se moc nezlepšila,
zvláště pak kritizoval slabou výstavní činnost některých kuřimských drůbežářů, s tím,
že letos snad bude výstavní činnost lepší. Sdělil výsledky z výstavy v Olešnici, dobré

výsledky L. Reidlingera a Z. Foltana. Na podzim 2020 proběhly konzultace
v chovech drůbeže posuzovatelkou drůbeže Ing. I. Prombergerovou. Dále informoval,
že roužky na drůbež na rok 2022 je třeba nahlásit do 30. 7. 2021.
10. 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
opětovném rozjedu činnosti OO po koronavirové pandemii, sdělil, sdělil, že byla
diskutována finanční podpora vystavovatelů na CVMK v Přerově, tuto informaci doplnil
přítomný předseda OO Brno R. Valeš s tím, že letošní oblastní výstava bude asi
v Ivančicích v říjnovém termínu 2021,
Ing. D. Malá podala zprávu o činnosti KS JMK – koncem roku 2020 došlo z důvodu
koronavirové pandemii ke zrušení výstavy MORAVIA Brno 2020, v lednu 2021 byly
vyúčtovány dotace města Brna a JMK za rok 2020, jednáno s novým hejtmanem JMK o
podpoře jihomoravského chovatelství, podána žádost o dotaci JMK na rok 2021,
v současné době je připravován další ročník JUVENES MORAVIA – 24. 7. 2021
v Břeclavi a výstavy MORAVIA Brno 2021 – 11. – 12. 12. 2021, včetně klubových
výstav. Dále podala informace o webovkách KS JMK, ZO Kuřim, k tomu dále doplnil L.
Reidlinger informaci o facebooku ZO Kuřim. Přítomným byl dán podnět ke sdělení
výsledků z výstav ke zveřejnění na web a fb, včetně výsledků závodů v králičím hopu (G.
Slavíková).
11. Volba delegátů na oblastní konferenci (termín prozatím znám není) – navržena: Ing. D.
Malá, pozn. Ing. Z. Koláček je člen výboru OO Brno, L. Reidlinger je člen KK OO Brno.
Hlasování: Pro: 18 proti: 0 zdržel se: 0 Návrh byl schválen.
12. Výstavní plán na rok 2021, společné svozy zvířat na výstavy a příprava výstavy Kuřim
2021 – D. Malá zpracovala a přednesla plán výstav k obeslání kuřimskými chovateli v roce
2021 a krátce informovala o přípravě výstavy v Kuřimi v říjnu 2021, včetně seznamu
pozvaných posuzovatelů. K plánu výstav dále diskutoval předseda ZO L. Reidlinger
v otázce čerpání provozní dotace města Kuřimi na rok 2021.
13. Diskuse:
- L. Reidlinger – informoval o přípravě oslav 80.výročí založení chovatelského spolku
v Kuřimi v roce 1942 v restauraci U Mertů, návrh provést oslavy např. formou nějaké
vyšší výstavy, je to výzva k zamyšlení, k námětům, jak oslavit. Nutno dořešit do října
2021. Dále sdělil, že na rok 2022 bude podávána městu Kuřim žádost o dotaci na
králičí hop – dotace na sportovní činnost.
- Z. Cibulka - vyzval k účasti více členů ZO Kuřim při úklidu po ukončení říjnové
výstavy a dále navrhl připomenutí zesnulého člena ZO př. M. Vlka formou memoriálu
v odbornosti králíků pro místní výstavě v Kuřimi, odpověděl L. Reidlinger, že toto
bylo připravováno již k výstavě Kuřim 2020, která se z důvodu koronavirové
pandemie nekonala.
- Ing. Z. Koláček – informoval o jednání s provozovateli klubovny ve věci nájemného,
prozatím uhrazeno cca 38 % letošního nájemného,
- R. Valeš – předseda OO Brno poděkoval za pozvání, poděkoval také za rozšíření řad o
nové chovatele, zvláště pak o mladé, pokud jde o námět na pořádání obl. výstavy 2022
sdělil, že je třeba co nejrychleji o tomto uvažovat, přislíbena také pomoc nejen
finanční, ale i brigádou, dále doplnil informace o objednávce kroužků na drůbež,
objednávky budou přijímány pouze písemně, platby budou posílány na účet nebo
peníze odevzdají přímo ekonomovi OO. Dále informoval, že dne 19.6.2021 byl

-

-

-

účasten zasedání celost. odborné komise drůbeže, zde byla přednesena novelizace
plemenných chovů drůbeže, v současné době je v ČR plemenných chovů je jen velmi
málo ve srovnání s ostatními okolními zeměmi, pravidla byla upraveny tak, aby zájem
o plemenné chovy mohl stoupnout, již byl projeven zájem klubu rousných slepic.
Z. Cibulka – vznesl připomínku k řazení holubů do klecí při výstavě v Ivančicích, zda
je to možné v rámci oblastní přípravy upravit a klece použít s ohledem na velikost
daného plemene, odpověděl R. Valeš, je věcí oblastního holubáře a platných předpisů.
Doplnil dr. Šimek, od toho jsou uzávěrky přihlášek na výstavu, bude předán kontakt
na hlavního garanta holubů výstavy v Ivančicích, aby se domluvili osobně.
B. Vykoupil – informace k vystavování drůbeže v klecích 1.1, ne 1.2. Bude třeba
přehodnotit podmínky pro naši spolkovou soutěž, dále doplnil R. Valeš, že do oblastní
soutěže musí být zapsána čísla klecí a čísla kroužků soutěžních zvířat, je trend, že se
bude vystavovat drůbež v klecích po jednom kusu.
J. Baka – ZO Olešnice – poděkoval za pozvání a za pomoc při výstavě v Olešnici,
v rámci letošní výstavy bude nově i soutěž mladých chovatelů – Pohár starosty
Olešnice. Vyzval k účasti z řad mladých chovatelů v Kuřimi.
L. Reidlinger – vrátil se k předchozímu bodu Z. Cibulky, celostátní výstavní řád se má
do konce července 2021 připomínkovat, z hlediska klecí, krmení apod., informaci
doplnil R. Valeš, výstavní řád se má týkat i přepravek na zvířata, což může být
výrazný problém při jejich dodržování, dále v informaci pokračoval L. Reidlinger, že
je třeba připomínkovat návrh úpravy Stanov ČSCH.

14. Oběd – jednání bylo přerušeno z důvodu oběda a poté pokračovalo dalšími body schůze.
15. Návrh na usnesení:
Výroční členská schůze ZO ČSCH Kuřim konaná dne 20. 6. 2021
bere na vědomí
 informaci o činnosti ZO od minulé členské schůze v srpnu 2020
 zprávu o hospodaření ZO v roce 2020, informace o dotaci města na výstavy a
výstavní činnost v roce 2020 a 2021
 zprávu kontrolní komise
 informace předsedů odborností - králíků, holubů a drůbeže za rok 2020
 zprávy o činnosti zástupců ZO Kuřim ve vyšších svazových orgánech
 výstavní plán na rok 2021 a termín místní výstavy v Kuřimi 10. – 11. 10. 2021
schvaluje
 přijetí nových členů ZO ČSCH Kuřim – Lenka Andělovou, Josefa Jurného, Martina
Pleskače, Elišku Sedlákovou, Ing. Marii Weiglovou
 rozpočet ZO ČSCH Kuřim na rok 2021
 delegáta na oblastní konferenci Oblasti Brno – Ing. D. Malá
 Ing. Tomáše Ondroucha jako předsedou odbornosti chovatelů králíků ZO Kuřim
Hlasování o usnesení: pro - 18
Usnesení bylo přijato.

proti - 0

zdržel se – 0

16. Informace dr. Vlastimila Šimka (člen ústřední odborné komise chovatelů králíků a člen
předsednictva sboru posuzovatelů králíků a dále předseda standardové komise králíků),
poděkoval za pozvání, informoval o CVMK 2021. Vyzvedl králíkáře ZO Kuřim jako
bezkonkurenční spolek v rámci republiky za účast na CVMKMD v roce 2020 – nejvíce
vystavovatelů na této výstavě v porovnání s ostatními spolky. Informoval o Evropské

výstavě, která se měla konat v letošním roce v Rakousku, tato byla zrušena a bude se
konat v roce 2022 v Polsku. V roce 2024 by měla být v ČR. Dále informoval, že v roce
2020 byl vydán nový vzorník plemen králíků, poděkoval všem, co se podíleli na jeho
distribuci.
Dále se věnoval tématu přípravy králíků na výstavu, zvláště pak pro nové členy ZO
Kuřim. Toto téma je vhodné stále opakovat, ke kolekcím - kolekce už je jen 4členné
kolekce, nikoliv S3. Na výstavě králíků musí být sláma jako podestýlka! Při prodeji zvířat
na výstavě odmítnout dát prodané zvíře kupci do pytle! Dále informoval, že došlo ke
změně podmínek při převozu zvířat mezi státy. Je podmínka karantény před odjezdem na
výstavu, lze toto i v místě chovu, dále v den odjezdu musí KVS zvířata prohlédnout a
vystaví úřední potvrzení. Totéž platí i u násadových vajec. Nerozlišuje se při tomto
zájmový a komerční chov. Dále informoval o přípravě králíka na výstavu, včetně
vakcinace, doporučeno 2x ročně. Tetování pouze černou barvou a tetovat ve věku 3
měsíců. Dále informoval o celostátní skupině fb Chov a výstavy králíků v ČSCH, ke jsou
zveřejňovány další informace týkající se chovu a výstav králíků.
17. Závěr:
Předseda ZO ČSCH Kuřim L. Reidlinger poděkoval všem přítomným za účast a popřál
hodně zdraví a chovatelských úspěchů v roce 2021.
Zapsala: D. Malá
Ověřovatelé zápisu: Z. Cibulka……………………….
O. Konečný:……………………
Přílohy:
prezenční listina a dále dle textu

Libor Reidlinger
předseda ZO ČSCH Kuřim

