
 

Zápis z výroční členské schůze klubu Mbh králíků konané v 
Prostějově dne 2. prosince 2017.  
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Výroční členská schůze klubu Mbh byla zahájena ve 12:00 hod. 
 
Přítomno: 12 členů klubu +2x Plná moc (př. Poláková- Kadeřábková, př, Švach), které jsou 
přílohou prezenční listiny 
Program:  
 1/ Zahájení, přivítání přítomných  
 2/ Uctění památky zesnulého př. Jaroslava Pištěka 
 3/ Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 
 4/ Zpráva předsedy klubu  
 5/ Zpráva jednatele klubu  
 6/ Zpráva pokladníka klubu  
 7/ Vyhlášení výsledků speciálky 
 8/ Zhodnocení speciálky posuzovateli př. Červinkou a MVDr. Šimkem  
 9/ Předání svazových vyznamenání  
10/Přijetí nových členů do klubu 
11/Diskuze    
12/Volby do nového výboru a kontrolní komise  
13/ Usnesení  
14/ Závěr 
 
K bodu 1:  
Jednatel klubu př. Mejzlík zahájil výroční členskou schůzi klubu, na které přivítal všechny 
přítomné včetně posuzovatelů králíků př. Tomáše Červinky a MVDr.Vlastimila Šimka. 
K bodu 2: 
Přítomní uctili minutou ticha památku př.Jaroslava Pištěka, který zemřel 27.6.2017, byl 
dlouholetým členem klubu, v posledních letech čestným členem klubu a patřil také 
k zakládajícím členům ZO v Radosticích. 
K bodu 3:  
Jako zapisovatel na výroční členské schůzi byl zvolen př. Michal Kaiser, jako ověřovatel 
zápisu př. Jaroslav Brabec. 
K bodu 4:  
Předseda klubu př. Zbraněk pozdravil přítomné, připomněl v krátkosti historii 30 let činnosti  
klubu, začátky a těžkosti nově založeného klubu. Zdůraznil, že klub je již vyšší stupeň 
chovatelství, pohovořil o převedení Mbh z malých plemen mezi střední plemena, rozdělení 
společného klubu Mbh a Ččp na dva samostatné klubu a seznámil přítomné se stavem 
registrace k 1.12.217, která je v porovnání s předchozím rokem nižší. Podrobnější zpráva o 
stavu registrace za rok 2017 bude uvedena v lednovém klubovém zpravodaji. 
K bodu 5:  
Jednatel klubu seznámil přítomné s průběhem konání výborových schůzí v r. 2017, se 
stavem členské základny, výstavní činností v letošním roce-Držovice, Němčice nad Hanou, 
CVMK Lysá nad Labem, Bohdalov a Kolín Štítary. Dále zhodnotil 4 roky končícího volebního 
období-každoročně 2 speciálky, 2x IZ, zasílání článků a blahopřání k životním výročím členů 
klubu do časopisu Chovatel, kvalitní úroveň klubových stránek vedených př. Kaiserem, 
expozice Držovice, Němčice n.H., Bohdalov, Boskovice a Malhotice, účast na výstavách 
včetně EV v Métách-dobře reprezentovali klub př. Zbraněk, Šujan a Bičák. Upozornil, že 
v příštím roce je třeba zaměřit pozornost na přijímání nových členů do klubu, výstavní 
činnost a sledovat dění kolem nového vzorníku králíků. Členství v klubu ukončil př. Jan 
Kozel.  
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K bodu 6: 
Pokladní zprávu přednesl pokladník klubu př. Šujan. Podrobně seznámil přítomné se stavem 
pokladny za období od poslední speciálky v Prostějově k dnešnímu dni. Podrobnější zpráva 
bude uvedena v lednovém klubovém zpravodaji.  Předem bylo dohodnuto, že na první schůzi 
nového výboru s KK bude provedena revize pokladny a potom př. Šujan předá pokladnu již 
novému pokladníkovi klubu. 
K bodu 7: 
Vyhlášení výsledků, předání pohárů a ČC nejúspěšnějším chovatelům provedli př. Brabec a 
člen výboru př. Kaiser. 
 

Mistr klubu: č. klece 31-34 378,0 př. Václav Vytrhlík 
Šampion 1,0: č. klece 30 96,0 př. Jaroslav Brabec  
Šampion 0,1: č. klece 37 95,5 př. Václav Vytrhlík  
 
Nejlepší barva: č. klece 33 95,0 př. Václav Vytrhlík  
Nejlepší typizace: č. klece 12 94,5 př. Pavel Matúšů  
 
Čestné ceny:  

č. klece 60-62 282,5 př. Stanislav Rek  
č. klece 69 95,5 př. Jiří Mejzlík 
č. klece 70 (nej. typ) 94,5 př. Michal Kaiser 
 
K bodu 8: 
Posuzovatel př. Červinka zhodnotil úroveň králíků podle jednotlivých pozic. Hmotnost téměř 
bez problémů, ideálně kolem 3,80 kg, téměř bez sražených zádí, zlepšení ohledně prošlapů, 
občas kyčle, bohužel časté měkčí, mírně rozkleslé uši, nejlepší uši u zvířat ve stáří 6 a 7 
měsíců, lepší typ u 0,1 než 1,0, podsada bez problémů, hodně zvířat s tmavšími drápy, 
výrazně se zlepšila kvalita srsti. 
Posuzovatel MVDr Šimek připomněl, že Mbh je plodné, perspektivní plemeno, je třeba 
zapracovat především na propagaci, upozornil na CVMK 2018 v Olomouci, Nitru a EV 
v Dánsku v příštím roce. Seznámil nás se situací kolem nového vzorníku králíků-práce 
budou pokračovat až po zvolení nové ÚOK v příštím roce. 
 
K bodu 9: 
Svazová vyznamenání z rukou členů výboru klubu př. Mejzlíka a př. Kaisera převzali: 
př. Miroslav Novák-Vyznamenání za zásluhy o chovatelství I. stupně- diplom a zlatý odznak 
př. Miloslav Zbraněk-Vyznamenání za zásluhy o chovatelství II.stupně- diplom a stříbrný  
                                 odznak 
př. Ladislav Šujan – Čestné uznání 
 
K bodu 10: 
Novými členy našeho klubu jsou: 
př. Romana Čechová-ZO Suchomasty 
př. Hana Jindrová-ZO Chlumec nad Cidlinou 
př. Jiří Švach-ZO Valašské Klobouky 
př. David Duchoň-ZO Kojetín 
př. Václav Vytrhlík-ZO Hustopeče 
 
Náš klub má v současné době 25 členů a 2 čestné členy 
 
K bodu 11: 
- př. Hénik pohovořil o možnosti čerpání krajských dotací v r. 2018 
- př. Hénik upozornil přítomné na možnost placení klubového příspěvku bezhotovostní  
  platbou – č.ú. 274193604/0300 – bude uvedeno i v IZ 
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- př. Zbraněk upozornil na nižší počet registrovaných králíků v porovnání s minulým rokem 
- př. Zbraněk upozornil na dlouhé doby při registraci „přes Prahu“ 
- př. Brabec vyslovil názor, že kvalita vystavených králíků v Kolíně a Prostějově je 
         srovnatelná 
- př. Červinka vyzval k obeslání CVMK v Olomouci a Nitry v příštím roce 
- př. Šimek MVDr., vyzval k obeslání EV v listopadu příštího roku v Dánsku  
 
V průběhu VČS byly všem přítomným členům klubu předány upomínkové předměty, které 
věnoval k 30. výročí založení našeho klubu př. Grígeľ. 
 
K bodu 12: 
Do nového výboru byli zvoleni: 
př. Hénik Radoslav, Kaiser Michal, Matúšů Pavel, Mejzlík Jiří, Zbraněk Miloslav 
 
Do kontrolní komise byli zvoleni:  
př. Brabec Jaroslav, Duchoň David, Mgr.Nečasová Marcela 
Noví členové výboru a KK se sejdou  začátkem příštího roku, rozdělí si funkce a KK si zvolí 
svého předsedu. 
 
K bodu 13: 
Výroční čl. schůze bere na vědomí: 
- zprávu předsedy klubu, jednatele a pokladníka 
- příspěvky v diskuzi 
Výroční čl. schůze souhlasí: 
- aby zapisovatelem výr. členské schůze byl př. Kaiser a ověřovatelem zápisu př. Brabec 
- s přijetím nových členů do našeho klubu– viz bod č.10 
- se zvolením členů do nového výboru a KK-viz bod č.12 
Výroční schůze ukládá: 
-př. Mejzlíkovi  ve spolupráci s posuzovateli  vypracovat a zaslat článek z prostějovské  
 speciálky do časopisu Chovatel 
-př. Zbraňkovi a př. Mejzlíkovi svolat nový výbor a KK začátkem příštího roku 
- všem členům klubu uhradit nejpozději do 31.3. 2018 klubový příspěvek 200,- Kč 
 
Pro:14 Proti:0 Zdržel se:0 
Usnesení bylo přijato. 
 
K bodu 14: 
Př. Zbraněk a př. Mejzlík poděkovali všem za účast na speciálce a výroční čl. schůzi. 
Popřáli všem šťastnou cestu domů, pěkné svátky, zdraví v příštím roce a radost z chovu 
Mbh. 
 
Schůze byla ukončena v 14:10 hod. 
 
Zapsal: Kaiser Michal  
Ověřil: Brabec Jaroslav 


