Zápis z členské schůze ZO ČSCH Kuřim konané dne 12. 9. 2021
Přítomni: dle prezenční listiny (19 přítomných z 23 členů ZO s právem hlasování)
Program:
1. Úvod
2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelé zápisu
3. Informace o činnosti výboru ZO od minulé členské schůze (D. Malá)
4. Pokladní zpráva (Z. Koláček)
5. Informace o činnosti OO ČSCH a KS JMK (Z. Koláček, D. Malá)
6. Žádost spol. VINUAR s.r.o – nájemce klubovny o snížení nájemného roku 2021
7. Příprava výstavy Kuřim 2021 (L. Reidlinger, D. Malá)
8. Výstavní plán – podzim 2021 (D. Malá)
9. Králičí hop v Kuřimi (L. Reidlinger, G. Slavíková)
10. Návrhy na oslavu 80.výročí organizovaného chovatelství v Kuřimi v r. 2022
11. Diskuse, přijetí usnesení, závěr
1. Schůzi zahájil a řídil předseda ZO Libor Reidlinger a seznámil přítomné s programem
schůze. Program schůze byl schválen.
2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelé zápisu: zapisovatelkou zápisu z ČS byla
stanovena D. Malá, návrh na ověřovatele zápisu: Z. Cibulka, O. Konečný Hlasování:
Pro: 19
Proti:
0
Zdržel se: 0 Schváleno.
3. Informace o činnosti výboru ZO od minulé ČS (od VČS 20. 6. 2021) – informaci
podala jednatelka ZO ČSCH D. Malá – hlavním bodem byla příprava výstavy Kuřim 2021,
příprava výstavních podmínek, seznam pohárů a ČC výstavy, výstavní výbor, řešení
králičího hopu při ZO Kuřim a na výstavě.
4. Pokladní zpráva: informaci podal Z. Koláček, od doby VČS proběhlo několik finančních
operací, jednak příjmy z nájemného za období 01-08/2021, dále byla provedena splátka za
nákup pozemku pod klubovnou. Dále platba za inzerci výstavy v Chovateli a další
položky.
5. Informace o činnosti oblastního výboru a KS JMK– zprávu podal Z. Koláček,
projednávala se především organizace oblastní výstavy v Ivančicích, informoval o
seznamu posuzovatelů na této výstavě.
D. Malá informovala o akcích KS JMK za poslední období 2021, dále o návrhu směny
objektu Plotní 69 za objekt Rostislavovo nám. 12 a dále o přípravě výstavy
MORAVIA Brno 2021(výstavní podmínky k této výstavě jsou již na webu
chovatelejmk.cz).
6. Žádost spol. VINUAR s.r.o – nájemce klubovny o snížení nájemného roku 2021
z důvodu uzavření provozovny z důvodu protikoronavirových opatření (uzavření
provozovny) v části roku 2021
Záležitost uvedl L. Reidlinger, na členské schůzi přednesl celý text žádosti. Doplnil Z.
Koláček ve vztahu ke schválenému rozpočtu, následovalo hlasování – návrh na
odpouštění 2měsíčního nájemného za rok 2021, proti: 0, zdržel se 0
Hlasování: Pro 19 Proti 0, Zdržel se 0. Schváleno.

7. Příprava místní výstavy Kuřim 2021
Garanti expozic:
 Králíci: T. Ondrouch, M. Reidlinger, J. Komůrka, asistent garanta Karel Staněk MCH
 Drůbež: B.Vykoupil, M. Ondrouch, S.Peřinková
 Holubi: Z. Cibulka, J.Jurný, asistent garanta Tomáš Staněk MCH
 Prodej zvířat: O. Konečný, Lenka Andělová
 Tombola: D. Reidlingerová, V.Reidlingerová, A. Bednářová
 Ukázka králičího hopu: G.Slavíková
Poháry a ČC na výstavu:
Králíci: poháry – nejlepší kolekce výstavy – Memoriál př. M.Vlka
nejlepší králík výstavy – pohár věnovala ZO Jehnice
ČC – 14 ks
Drůbež: poháry – nejlepší voliéra výstavy
ČC – 10 ks
Holubi: poháry – nejlepší holub výstavy
ČC - 15 ks
Mládežníci: - pohár – nejlepší vystavovatel – mládežník
Dále všichni ocenění obdrží kokardy.
Účast při posuzování zvířat v sobotu 9. 10. 2021:
 Králíci: potřeba 9 lidí (3 posuzovatelé x 3) – Jurný, T. Ondrouch, L. Reidlinger, ZO
Rájec?, J. Komůrka, M. Reidlinger, L. Pokorný ?, Karel Staněk, G. Král, O. Konečný
 Drůbež: Ing. Weiglová, Dr. Peřinková, B. Vykoupil, nosiči: Z. Foltan, M. Ondrouch,
holky Kabátovy, T.Handschuh + MCH, J. Ocelník, ZO Olešnice – 1-3 pomocníci?,
 Holubi: Z. Cibulka, Z. Koláček, L. Andělová
Katalog: D. Malá
Tisky katalogu – barevné stránky dopředu, tisk po posuzování
Stavění klecí:
 Čtvrtek 7. 10. 2021, od 9,00 hodin, účast: L. Reidlinger, Z. Koláček, L. Pokorný, R.
Petřík?, Z. Cibulka, B. Vykoupil, J. Komůrka, O. Konečný?, J. Ocelník, J. Jurný, K.
Král, odpoledne M. Pleskač, M. Reidlinger, D. Malá
 Pátek 8. 10. 2021 od 9,00 hodin, účast: B.Vykoupil, L. Reidlinger, Z. Cibulka, D.
Malá, L. Pokorný, T. Ondrouch, M. Ondrouch, J. Komůrka, J. Ocelník, od 10,00 G.
Král, od 12,00 Z. Koláček od 12,00 hodin, od 16,00 hodin O. Konečný, odpoledne S.
Peřinková
 příjem zvířat od 16,00 do 19,00 hodin.
 Sobota 9. 10. 2021 – nástup garantů a ostatních členů ZO v 7,00 hodin,
 Neděle 10. 10.2021 – viz sobota,
 Pondělí 11. 10. 2021 – B. Vykoupil, L. Reidlinger, L. Pokorný, Z. Cibulka, J.
Komůrka, J. Ocelník, G. Král, J. Jurný, Z. Foltan ?,
Nákupy v rámci výstavy:
- lepenka do klecí pro holuby – spočítá B.Vykoupil, zajistí se od STAPROP,
- el. pásky na klece (zajistí L. Reidlinger) + kleště si každý vezme svoje
Krmení pro zvířata na výstavě, stelivo:

o granule pro králíky Versele laga senzitiv – 2 pytle – O. Konečný
o zob pro holuby 1 pytel – zajistí O. Konečný
o pytel šrotu pro drůbež – sypká směs (zajistí O. Konečný)
o 1 pytel pšenice pro drůbež (zajistí Z. Koláček) - sponzor Koláček Václav
K pohárům a ČC chovatelské ceny, soupis bude odeslán O. Konečnému
o sláma – 4 balíky – zajistí V. Koláček jako sponzor
o chvojky na klece – z domácích zdrojů D. Malé, L. Reidlinger zajistí další zdroj, dovoz
ve čtvrtek odpoledne
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. Sponzorský dar od Pivovaru Na Kopečku ve formě sudového piva
50 l.
Zajištění výzdoby a odvozu odpadu – květinová výzdoba bude v letošním roce zakoupena,
odvoz a likvidace odpadu zajistí Zahradnictví u Kopřivů.
Tombola:
Ceny od členů ZO nutno nahlásit min. 1 týden dopředu. Z. Cibulka dodá výpěstky, D. Malá –
zakrslík?, S. Peřinková - balíčky čajové nebo kávové, O. Konečný – drobnosti od Husse, Ing.
Weiglová – zajistí další sponzory, atd.
Dovoz tiskárny na tisk katalogů – v pátek 8. 10. 2021 večer.
Rozvoz plakátů:
Bude připraveno 100 ks plakátů A2 (zajistí L. Reidlinger), výlep na městské výlepové plochy,
plakáty na vývěs v okolí, zajistí L. Reidlinger.
Hlídání výstavy:
Viz rok 2019 – zajistí L. Reidlinger
Parkování v areálu firmy naproti areálu – dohodl Z. Cibulka
Ukázka králičího hopu – v neděli ve stanovených časech na parkovišti naproti výstavního
areálu.
Stany – 1 ks velký stan, zajistí Z. Koláček, dále zapůjčení stanu od KS JMK 3 x 6 m, dále
stan 3 x 3 m ke vchodu od L. Reidlingera, bannery.
Rozvoz áček s plakáty po Kuřimi – letos bude jen směrovka.
8. Výstavní plán podzim 2021
Přihlášky na naši výstavu na webu chovatelekurim, pozvánky již rozeslány na další
organizace a jednotlivé chovatele, průběžně chodí pozvánky na další výstavy - Tišnov, OV
Ivančice.
L. Reidlinger vyzval všechny, aby si schovali doklady o zaplacení výstavních poplatků
k vyúčtování dotace.

Doprava na CV mláďat do Přerova – vozidlo O. Konečný, dále Z. Koláček, K. Strouhal,
odjezd z Kuřimi ve středu 15. 9. 2021 v 15,30 hodin od hřbitova.
Zpět neděle cca v 9,00 hodin poledne, zvířata budou vydávána po 14.hodině: O. Konečný, G.
Král, D. Malá
9. Králičí hop v Kuřimi - místo pro králičí hop vybráno, zahrada u Pleskačů, G. Slavíková
připraví organizací tohoto kroužku, ukázka králičího hopu při říjnové výstavě, cca 3
ukázkové bloky.
10.
Návrhy na oslavu 80.výročí organizovaného chovatelství v Kuřimi v r. 2022 –
případné návrhy je třeba zohlednit v rámci dotačního programu, např. samostatná akce u
příležitosti výročí, návrh „Chovatelský den“ – jako zahájení výroční chovatelské sezóny u
příležitosti oslav 80 let organizovaného chovatelství v Kuřimi, a to 4. 6. 2022, ukázková
výstavka ve výstavní areálu králičí hop, upomínková trička, předměty, večer posezení
s přáteli, návrh bude podrobněji rozpracován.
11. Diskuse
- - návrh další členské schůze ZO v neděli 24. 10. 2021 v 10,00 hodin v klubovně ZO
na ul. Otevřené – vyplnění evidenčních listů a výběr příspěvků na rok 2022
- B. Vykoupil – připomínka a podnět k výběru zvířat – drůbeže na OO Ivančice
12. Usnesení ČS:
Členská schůze ZO ČSCH Kuřim konaná dne 12. 9. 2021
bere na vědomí
 informaci o činnosti výboru ZO od výroční členské schůze 20. 6. 2021
 informaci o činnosti oblastní organizace Brno a KS JMK
 pokladní zprávu
 přípravu místní výstavy Kuřim 2021
 výstavní plán pro podzim 2021
schvaluje
- slevu na nájemném nájemci klubovny na ul. Otevřené – společnosti VINUAR za rok
2021
(2měsíční
nájemné)
z důvodu
uzavření
provozovny
z důvodu
protikoronavirových opatření – uzavření provozovny v části roku 2021,
- pořádání „Chovatelského dne“ 4. 6. 2022 u příležitosti 80. výročí založení
chovatelského spolku v Kuřimi
- termín další členské schůze v neděli 24. 10. 2021 v 10,00 hodin v klubovně ZO na ul.
Otevřené.
Hlasování o usnesení: pro - 19
proti 0
zdržel se – 0
(celkový počet dospělých členů ZO ČSCH Kuřim je 23).
Usnesení bylo přijato.
Zapsala: D. Malá
Ověřovatelé zápisu: Z. Cibulka: ………………….
O. Konečný…………………..
Přílohy: prezenční listina
Libor Reidlinger

předseda ZO ČSCH Kuřim

