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         Ve Slatině dne:  30. 11. 2017  

 

  Zápis z  členské schůze ZO ČSCH Slatina 
konané dne 25.11.2017 

Program: 1) Přivítání a seznámení s programem dnešního jednání 
  2) Seznámení s úmrtím 
  3) Ukončení členství 
  4) Přijetí nových členů 
  5) Zhodnocení výstav 
  6) Volební komise – dovolba 
  7) Termín výroční volební schůze 
  8) Diskuze 
  9) přivítání hostů na chovatelském dnu konaném po schůzi  

10) Závěr a volná zábava a občerstvení 
 

 Dne 10.9.2017 zemřel př. Miroslav Dušek ve věku 76 let, v naší organizaci zastával dlouhá léta 
předsedu revizní komise, pracoval i v OO ČSCH, ČEST JEHO PAMÁTCE. Dne 25.9.2017 zemřel př. 
Bartoschek Jan ve věku 81 let, ze ZO Lanškroun, téměř 50 let vykonával funkci okresního registrátora. 
ČEST JEHO PAMÁTCE. Přítomní uctili památku zesnulých minutou ticha. 
 

 Ukončení členství pro neplnění povinností člena – neplacení členských příspěvků, neúčasti na 
výstavách a na akcích pořádaných ZO ČSCH Slatina. Jedná se př. Darinu Mervovou a Janu Rejmanovou. 
Hlasování jednotlivě přítomno 17 členů. 
 Hlasování: pro ukončení - 17, zdržel – 0, proti – 0. 

 Přijetí nových členů, osobní představení a seznámení s jakým chovem do naší ZO přicházejí. 
př. Pirková Stanislava MCH 
př. Jelínek Jiří 
Př. Čepová Anna 
Př. Kopcová Lucie 
Hlasování o každém jednotlivě   
Add 1: pro přijetí - 17, zdržel se - 0, proti - 0 ; Add 2: 17, 0, 0; Add 3: 17, 0, 0; Add 4: 17, 0, 0.  
Od této chvíle mohou nově přijetí, plnoletí členové hlasovat. 
 

 Př. Vlastimil Pavka seznámil přítomné s kladným ohlasem účastníků 1. ročníku výstavy výstavních 
andulek pořádané týden před naší jubilejní výstavou. Je jednáno o pořádání dalších ročníků 
s terminem 14 dnů před naší chovatelskou výstavou. Předseda Kadrmas poděkoval všem zúčastněným 
na této akci za práci. 
 

 Dovolba: 
Kandidát pro volby v r. 2018 do Okresního výboru ČSCH v Ústí nad Orlicí: ing. Kajsrlíková Nikola, bytem 
Dobříkov 171, 566 01 Vysoké Mýto člen ZO ČSCH Slatina 
Hlasování: pro - 19, zdržel – 1, proti – 0. 
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 Volba revizní komise: 
Předseda RK – Kajsrlík Miroslav  
Hlasování: pro – 19, zdržel – 1, proti – 0 
Člen RK – Braun Milan  
Hlasování: pro – 19, zdržel – 1, proti – 0 
Člen RK – Hájek Josef 
Hlasování: pro – 19, zdržel – 1, proti – 0 

 Volba volební komise: 
Předseda VK – Novotná Iva 
Hlasování: pro – 19, zdržel – 1, proti – 0 
Člen VK – Braun Filip 
Hlasování: pro – 19, zdržel – 1, proti – 0 
Člen VK – Janíček Ladislav 
Hlasování: pro – 19, zdržel – 1, proti – 0 
 

 Členská schůze se usnesla na termínu volební, výroční, členské schůze na den 24.2.2018 od 17:00 hod 
 

 Hodnocení jubilejní XXXV. výstavy ZO ČSCH Slatina – předseda L. Kadrmas poděkoval všem za 
odvedenou práci, výstava se podařila, i když počet návštěvníků klesá – snad kvůli počasí, Dále dodal, 
že i organizačně se nepodařilo vše zorganizovat k všeobecné spokojenosti a tak navrhl provézt změnu 
na pozici předsedy organizačního výboru – k jednání na VVČS. 
 

 DISKUZE: 
Př. L. Krejčí navrhl provézt změnu podmínek pro vstup rodinných příslušníků na výstavu – bouřlivá 
diskuze návrh zamítnut na plénu. 
Předseda Kadrmas nastínil problematiku se špatným stavem střechy nad sociálním zařízením, halou i 
klubovnou. Na dva roky upustit od nákupu plánovaných klecí a poskytnout všechny finance spolu 
s obecní dotací na zajištění nové střechy – jednomyslně schváleno. 
 

 Ukončení pracovní části schůze a přivítání pozvaných hostí – pracovníků v kiosku, vystavovatelů 
stabilních motorů a modelů a ostatních podporovatelů chovatelů ve Slatině a také rodinných 
příslušníku chovatelů, za tuto činnost jim nezbývá než poděkovat.  
Všem podáno výborné jídlo a dobré občerstvení.  
 

 Ukončení i neoficiální části 

 

  

 

        

       


