Zápis z členské schůze ZO ČSCH Kuřim konané dne 23. 6. 2019
Přítomni: dle prezenční listiny (12 přítomných členů ZO z celkového počtu 18 s právem
hlasování)
Program:
1. Úvod a zahájení
2. Informace o činnosti výboru ZO od minulé členské schůze (D. Malá)
3. Informace o činnosti oblastního výboru (Z. Koláček)
4. Informace o činnosti KS JMK (D. Malá)
5. Předání nových členských průkazů a informace k nim (L. Reidlinger, D. Malá)
6. Příprava Oblastní výstavy mladých králíků a mladé drůbeže Kuřim 2019 (L.
Reidlinger, D. Malá)
7. Příprava místní výstavy Kuřim 2019 (L. Reidlinger, D. Malá)
8. Výstavní plán – podzim 2019, společné přihlášky a svozy - CV mláďat Přerov atd. (D.
Malá)
9. Pořízení podlážek do klecí z dotace města Kuřimi (Z. Koláček, L. Reidlinger)
10. Pořízení nových propagačních předmětů (návrhy členů ZO)
11. Účast členů ZO Kuřím na přípravě výstavy MORAVIA Brno 2019 (R. Reidlinger)
12. Diskuse a závěr
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Schůzi zahájil a řídil předseda ZO L. Reidlinger a seznámil přítomné s programem
schůze. Zapisovatelkou byla stanovena D. Malá a ověřovateli zápisu Z. Koláček a M.
Vlk (pro 12). V úvodu pogratuloval k půlkulatým narozeninám D. Malé a dále
jubilantovi (60 let) Zdenku Foltanovi a předal mu dárkovou poukázku.
2. Informaci o činnosti výboru ZO od minulé členské schůze (VČS 10. 3. 2019)
podala D. Malá – příprava oblastní výstavy ml. králíků a ml. drůbež (propagace –
plakát, inzerát v Chovateli), poháry ČC, příprava červnové členské schůze.
3. Informace o činnosti oblastního výboru (Z. Koláček) + informace z Oblastní
konference 7. 4. 2019 – příprava oblastní výstavy v Ivančicích, problematika
posuzovatelů, kroužky, připravuje se oblastní zpravodaj, snaha o podporu
vystavovatelů na CV mladých králíků v září v Přerově. D. Malá informovala o oblastní
konferenci konané 7. 4. 2019.
4. Informace o činnosti KS JMK (D. Malá) – podala informace o výročním zasedání
Rady a Výboru KS JMK dne 19. 5. 2019, o programu a projednávaných bodech a dále
o přípravě JUVENES MORAVIA 2019, která se uskuteční o víkendu 16. - 18. 8. 2019
v Kyjově, včetně závodu v králičím hopu v neděli 18. 8. 2019. Dále informovala o
přípravě JM dožínek, které se uskuteční v neděli 1. 9. 2019 v Brně na Mendlově
náměstí.
5. Předání nových členských průkazů a informace k nim (D. Malá) – D. Malá předala
jednotlivým přítomným nové členské průkaz a vysvětlila jejich použití při výstavní
činnosti.

6. Příprava Oblastní výstavy mladých králíků a mladé drůbeže Kuřim 2019 (L.
Reidlinger, D. Malá)
- posuzovatelé nasmlouváni, stavění výstavy – ve čtvrtek 29. 8. od 9,00 hodin, pak
v pátek 30. 8. po obědě, krmení zajistí – O. Konečný, nutno dořešit slámu a seno a
občerstvení – bude dohodnuto s vedením OO Brno.
7. Příprava místní výstavy Kuřim 2019 (L. Reidlinger, D. Malá)
- příprava již zahájena, jako čestné ceny budou medaile a dále kokardy na klecích,
přítomní byli seznámeni s typy. Více k přípravě na další členské schůzi v září
2019.
8. Výstavní plán – podzim 2019, společné přihlášky a svozy - CV mláďat Přerov atd.
(D. Malá) – MV Olešnice – 10. – 11. 8. 2019, obl. výstava mláďat Kuřim – 31. 8. – 1.
9. 2019, MV Jehnice – 7. – 8. 9. 2019, CV mláďat Přerov 14. – 15. 9. 2019 (společný
svoz - ve čtvrtek 12. 9. od 11,00 do 18,00 hodin), MV Židenice 14. – 15. 9. 2019, MV
Tišnov – 27. – 29. 9. 2019.
9. Pořízení podlážek do klecí z dotace města Kuřimi (Z. Koláček, L. Reidlinger)
- Otázka ceny, váhy, skladnosti, peníze z dotace města Kuřimi,
- Z. Koláček – vyhrazeno 15 tis. Kč z dotací, návrh klasických dřevěných
podlážek, cena 1 ks cca 450 – 500 Kč, doplnil Z. Cibulka – jde i o sílu desek
(z 18 mm), nebo návrh podlážek z OSB desek – ty jsou ale dražší. K tomu dále
diskutoval Z. Foltan. Cena desky v Hornbachu 12 mm, 1,25 x 2,5 m je za 371
Kč, z toho lze vyrobit 2 podlážky, 1 podlážka je tedy za cca 250 Kč bez ceny za
práci.
- Diskuse ukončena hlasováním: varianta 1 – ze smrk. desek – hlasování pro: 0,
varianta 2 - z OSB desek ve stejném duchu, jak byla výroba posledních
pořizovaných - hlasování pro 11, proti 0, zdržel se 1, usnesení bylo schváleno.
10. Pořízení nových propagačních předmětů (návrhy členů ZO) - návrhy nová trička,
flísky bez rukávů, lze ještě popřemýšlet, výsledek je nutno vědět nejpozději koncem srpna
2019. Bod odložen.
11. Účast členů ZO Kuřím na přípravě výstavy MORAVIA Brno 2019 (R.
Reidlinger) – v rámci přípravy této výstavy, podmínky pro pomocníky jsou stejné jako
v loňském roce, nutnost závazného přihlášení účasti při pomoci kterýkoliv den.
12. Diskuse a závěr
- nebyly žádné příspěvky.
Usnesení z členské schůze:
Členská schůze ZO ČSCH Kuřim konaná dne 23. 6. 2019
bere na vědomí
 informaci o činnosti ZO od minulé členské schůze (VČS) v březnu 2019
 informace z oblastní konference v dubnu 2019
 informace o činnosti oblastního výboru
 informace o činnosti Krajského sdružení Jihomoravského kraje
 informace o přípravě oblastní výstavy mladých králíků a mladé drůbeže Kuřim 2019

schvaluje




společný svoz na CV mladých králíků a mladé drůbeže Přerov 2019
výstavní plán pro podzim 2019 dle aktuálních termínů na rok 2019
pořízení nových podlážek z OSB desek, které budou pořízeny z přidělené dotace
města Kuřimi

Hlasování o usnesení: pro – 12
Návrh na usnesení byl schválen.

proti -

0

zdržel se - 0

Zapsala: D. Malá
Přílohy: prezenční listina
Ověřovatelé zápisu:
Z. Koláček
Miroslav Vlk

…………………………
………………………….

Libor Reidlinger
předseda ČSCH, ZO Kuřim

