
 Zápis ze společné schůze výboru klubu a kontrolní komise (dále jen KK)  
konané dne 21. října 2018 v Prostějově     

Český svaz chovatelů, Klub Mbh 
 

Společnou schůzi výboru a KK svolal rozesláním pozvánek v el. podobě a vedl jednatel 
klubu př. Mejzlík. 
Schůze byla zahájena dne 21.10. 2018 v Prostějově ve 12:00 hod.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 
 

Přítomni:  
př.Zbraněk Miloslav, Kaiser Michal, Mejzlík Jiří,  Brabec Jaroslav, Hénik Radoslav. 
Omluveni: př.Duchoň David, Nečasová Marcela Mgr., Matúšů Pavel. 
Prezenční listina je uložena u jednatele klubu. 
Jednání je usnášení schopné. 
  
Program: 
1/ Zahájení 
2/ Zpráva předsedy klubu 
3/ Plnění úkolů uložených na schůzi výboru s KK v červenci v Němčicích n.H. 
4/ Výstavní  činnost – rozdělení úkolů při zajištění prosincové speciálky v Prostějově 
5/ Diskuze  
6/ Usnesení 
7/ Závěr 
 
K bodu 1: 
Společnou schůzi výboru klubu s KK zahájil př. Mejzlík.  Přivítal přítomné a seznámil je 
s programem schůze, přečetl zprávu od př. Matúšů, který se ze schůze omlouvá z důvodu 
účasti na výstavě v Tečovicích a nabídl na prosincovou speciálku dodat 1 pohár bez štítku. 
Všichni pro. 
 
K bodu 2: 
Předseda klubu př. Kaiser pozdravil rovněž všechny přítomné, poděkoval jim za účast na 
schůzi v tuto trochu neobvyklou dobu, informoval o CVMK v Olomouci 2018-vystaveno 22 ks 
Mbh od 4 členů klubu, což není nejlepší vysvědčení pro náš klub. Titul Mistr ČR získal př. 
Biernat (378,5 b.). Dále seznámil přítomné s probíhajícími přípravami na vydání nového 
vzorníku králíků-návrh na změnu do vzorníku u našeho plemene musí být projednán a 
schválen na výroční schůzi klubu, zápis s prezenční listinou a vyplněnými předepsanými 
formuláři potom bude zaslán MVDr. Martincovi, který byl určen jako garant pro naše 
plemeno. Vyzval přítomné k obeslání listopadové CV v Lysé nad Labem.  
 
K bodu 3:  
Vyhodnocení plnění úkolů uložených na společné schůzi výboru klubu s KK dne 14.7.2018 
v Němčicích n.H. provedl př. Mejzlík: 
- zápis z červencové výborové schůze s KK byl vypracován a zveřejněn na našich  
  klubových stránkách včetně přihlášky k obeslání prosincové speciálky v Prostějově 
- seznam členů klubu byl aktualizován 
- společný výbor s KK byl do Prostějova řádně svolán 
 
Všechny uložené úkoly byly tedy splněny. 
 
K bodu 4: 
Rozdělení úkolů pro zajištění klubové speciálky dne 8.12.2018 v Prostějově:  
1/ Postavení klecí a zajištění slámové podestýlky- př. Brabec 
2/ Posuzovatelé-smluvně zajištěni př. Lakomý a MVDr. Šimek, pokud bude přihlášeno do 60  



   ks králíků pak pouze př. Lakomý a MVDr. Šimek bude včas o tom vyrozuměn 
3/ Poháry a ČC včetně štítků-celkem 7 ks-mistr klubu, šampion, šampionka, nejlepší barva,  
    nejlepší typizace, 2x ČC – př. Brabec, 1 pohár bez štítku dodá př. Matúšů 
4/ Občerstvení – 20x guláš objednal v průběhu jednání na místě př. Brabec 
5/ Katalog-př. Kaiser a Mejzlík 
6/ Propagace- článek vypracuje př. Mejzlík a místnímu tisku zašle př. Hénik  
7/ Typizace- bude provedena u dospělých králíků, kteří získají nejméně 94,5 b. 
    Typizační komise-př. Zbraněk, př. Kaiser a př. Matúšů 
 
K bodu 5:  
-př. Hénik seznámil přítomné se stavem pokladny: účet -8.579,07, hotovost- 525 kč 
-př. Brabec – seznámil přítomné s finančním darem pro klub od kraj. sdružení olomouckého 
 kraje ve výši 1.000 Kč a předal jej pokladníkovi klubu k zaúčtování  
-př. Brabec vznesl dotaz, zda se nebude navyšovat klubový příspěvek-částka 200 Kč bude  
 zachována i na rok 2019 
-př.Kaiser seznámil s udělením  vyznamenání pro naše členy klubu v roce 2018: 
    př. Bičák- Za zásluhy o chovatelství I.stupně-zlatý odznak-předá jednatel 3.11. v Kolíně 
    př. Foltýn-Za zásluhy o chovatelství III.stupně-bronzový odznak-bude předán v  
    Prostějově na klubové speciálce  
-př.Mejzlík –požádal př.Hénika, aby na speciálku přinesl doklady ke kontrole pokladny 
-př. Mejzlík- upozornil na povinné školení okresních a klubových registrátorů v Lysé n.L. 
(25.11.)  popř. Brně (9.12.2018)-oba dny je stejná náplň školení  
-př. Mejzlík-inzerát ohledně prosincové speciálky vyjde v časopisu Chovatel v č. 11 a 12/18     
-př. Zbraněk seznámil přítomné s průběžnou registrací, ke dni 21.10. registrováno 280ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
K bodu 6: 
-všem členům výboru a KK se ukládá zajistit úkoly dle bodu č.4 
-př. Kaiser zveřejní tento zápis na našich klubových stránkách a rozešle jej všem členům  
 výboru a KK  
-př. Kaiser po schválení návrhu na změnu do vzorníku plemene Mbh odešle příslušnou  
 dokumentaci našemu garantovi MVDr. Martincovi   
-př. Mejzlík zajistí u př. Vilhelma pozvánku na školení registrátorů králíků pro př. Zbraňka 
-př. Zbraněk se zúčastní školení okresních a klubových registrátorů v Brně dne 9.12.2018 
-př. Mejzlík vypracuje článek ohledně prosincové speciálky, zašle př. Hénikovi, který potom  
 předá dle vlastního uvážení místnímu tisku ke zveřejnění 
-předseda a jednatel klubu svolají společný výbor s KK během prvního čtvrtletí 2019 
 
K bodu 7: 
Předseda a jednatel klubu poděkovali všem přítomným za účast na společné schůzi  
výboru a KK v Prostějově. 
Společná schůze výboru klubu Mbh  a KK byla ukončena 21.10.2018 v 13:35 hod. 
Zápis sepsal dne 22.10.2018: Jiří Mejzlík, jednatel klubu 
Zápis ověřil dne 23. 10. 2018: Michal Kaiser, předseda klubu 
 
 


