
 

Zápis z výroční členské schůze klubu Mbh králíků konané v 
Prostějově dne 8. prosince 2018.  
-----------------------------------------------------------------------------------------------  
Všichni členové klubu byli obesláni pozvánkou v elektronické popř. písemné formě 
jednatelem klubu. Výroční členská schůze klubu Mbh králíků byla zahájena ve 12:50 hod.  
Prezenční listina je přílohou tohoto zápisu – jednání bylo usnášeníschopné.  
 
Program:  
 1/ Zahájení, přivítání přítomných  
 2/ Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu  
 3/ Zpráva předsedy klubu  
 4/ Zpráva jednatele klubu  
 5/ Zpráva pokladníka klubu  
 6/ Zpráva kontrolní komise 
 7/ Zpráva registrátora klubu 
 8/ Vyhlášení výsledků speciálky a předání pohárů a ČC nejúspěšnějším chovatelům 
 9/ Zhodnocení speciálky posuzovatelem př. Lakomým  
10/ Předání svazových vyznamenání  
11/Přijetí nových členů do klubu  
12/Diskuze  
13/ Usnesení  
14/ Závěr  
 
K bodu 1:  
Jednatel klubu př. Mejzlík zahájil výroční členskou schůzi klubu na které přivítal všechny 
přítomné včetně posuzovatele př. Oldřicha Lakomého a jednatele OO Prostějov př. Josefa 
Pálky.  
K bodu 2:  
Jako zapisovatel na výroční členské schůzi byl zvolen př. Jiří Mejzlík, jako ověřovatel zápisu 
př. Michal Kaiser.  
K bodu 3:  
Předseda klubu př. Kaiser  pozdravil přítomné, poděkoval jim za účast na dnešní speciálce, 
kladně hodnotil účast na CVMK v Olomouci a také připomněl, že na letošní EV v Dánsku 
nikdo z klubu nevystavoval. 
K bodu 4:  
Jednatel klubu seznámil přítomné s průběhem konání výborových schůzí v r. 2018, se 
stavem členské základny-na vlastní žádost ukončili členství v klubu př. Grígeľ a př. Štukavec, 
výstavní činností v letošním roce-Držovice, Němčice nad Hanou, CVMK Olomouc, Bohdalov, 
Kolín Štítary, CV v Lysé nad Labem. Konstatoval, že v průběhu roku nedošlo ke změnám ve 
složení výboru ani KK. Připomněl, že klubový příspěvek na r. 2019 zůstává ve stejné výši-
200,- Kč s termínem zaplacení do 31.3.2019. Upozornil přítomné, že v diskuzi je třeba znovu 
projednat případný návrh klubu na změny do nového vzorníku králíků u našeho plemene-
musí být projednáno a schváleno členskou schůzí, projednání pouze výborem již nestačí. 
V případě, že klub bude předkládat návrh na provedení změn, tak musí být vyplněny 
předepsané formuláře, ke kterým musí být přiložen tento zápis a toto vše zasláno př. MVDr. 
Martincovi (náš garant) nejpozději do 1.2.2019. Dále připomněl, že je třeba se domluvit na  
termínu naší příští speciálky s ohledem na výstavy v Přerově a v Brně. 
K bodu 5: 
Pokladní zprávu přednesl př. Hénik. Upozornil na včasné uhrazení klubového příspěvku na r. 
2019 a možné způsoby platby. Podrobnější zpráva bude uvedena v klubovém zpravodaji. 
 
 
 



 
 
 
K bodu 6: 
Kontrolu pokladny provedla dopoledne před výroční členskou schůzí př. Mgr. Nečasová. 
Konstatovala, že je pokladna řádně vedena a je v pořádku. 
 
K bodu 7: 
S průběhem registrace seznámil přítomné př. Zbraněk. V průběhu letošního roku bylo dosud  
registrováno 285 kusů. Konstatoval, že počet registrovaných králíků má v porovnání s rokem 
2017 a 2016 sestupnou tendenci. Odůvodnil to také tím, že někteří dlouholetí chovatelé 
omezují pro svůj věk chovy. Vyzval členy klubu k registraci přes klub, stále někteří registrují 
přes okres. Dále oznámil, že k 31.3.2019 skončí jako registrátor klubu. 
 
K bodu 8: 
Vyhlášení výsledků a předání pohárů a ČC  provedli předseda klubu př. Kaiser společně 
s př. Brabcem. 
 
Mistr klubu:                č.klece 50-53    377,5- př. Mgr. Nečasová 
Šampion 1,0:              č.klece 37            95,0-př. Duchoň 
Šampionka 0,1:          č.klece 32            95,5-př. Zbraněk 
Nejlepší barva:           č.klece 37            95,0-př. Duchoň 
Nejlepší typizace:      č.klece 28            94,5-př. Kaiser 
Čestné ceny:              č.klece 37-39     283,0-př. Duchoň     
                                    č.klece 30-32     284,5-př. Zbraněk 
 
 
K bodu 9: 
Př. Lakomý poděkoval za možnost posuzovat naši speciálku a zhodnotil kvalitu 
předvedených zvířat dle jednotlivých pozic. S hmotností není problém, pouze 2 králíci nebyli 
na plný počet bodů,  u některých zvířat se vyskytly vystouplé kyčle, problém je s volnější kůží 
pod krkem. V typu byli králíci pěkní, problémy se ale vyskytují u uší. Řada jedinců měla 
pěknou barvu, problémy se srstí jsou zapříčiněny často z důvodu velkých výkyvů počasí.   
 
K bodu 10: 
Na návrh výboru našeho klubu obdrželi svazové vyznamenání za dlouholetou obětavou 
chovatelskou činnost a práci pro náš klub : 
-př. Pavel Bičák: 
 Vyznamenání za zásluhy o chovatelství  I.stupně ( zlatý odznak + diplom) 
 Z pověření výboru klubu předal př. Mejzlík na výstavě v Kolíně dne 3.11. 2018 
-př.Stanislav Foltýn: 
Vyznamenání za zásluhy o chovatelství  III.stupně ( bronzový odznak + diplom) 
Vyznamenání předal předseda klubu př. Kaiser 
 
K bodu 11: 
Přihlášku ke vstupu do našeho klubu si podali: 
-př. Pavel Matúšů mladší-člen ZO Valašské Klobouky (MCH) 
-př. Vladimír Přikryl-člen ZO Držovice 
VČS schválila přijetí obou chovatelů do našeho klubu. Je dobře, že po několika letech má 
náš klub MCH. Nyní má klub 25 členů a 2 čestné členy.  
 
 
 
 
 



 
K bodu 12: 
- př. Kaiser navrhl přesunout termín příští speciálky v Prostějově na první  dekádu listopadu 
  a to i za  cenu,  že naše speciálka nebude společně s výstavou holubů.  Odůvodnil to tím,  
  že  se vyhneme  stejnému termínu ve kterém se pořádají výstavy v Přerově a zejména 
  v Brně. Tím také bude  umožněno našim chovatelům vystavovat na CV v Lysé n.L. a  
  zejména v Brně 
- př. Brabec, který připravuje areál v Prostějově, k tomu neměl připomínky 
- jednatel OO Prostějov př. Pálka také bez připomínek 
  Přítomní se dohodli, že příští klubová speciálka  v Prostějově bude v sobotu dne 9.11.2019 
-př. Mejzlík oslovil přítomné aby se vyjádřili koho chtějí, aby posuzoval dne 9.11. v   
  Prostějově – VČS schválila př. Lakomého, jednatel klubu s ním uzavře včas písemnou  
  smlouvu 
- př. Kaiser seznámil přítomné s přípravou nového vzorníku králíků  a návrhem na změny u  
  plemene Mbh které předloží náš klub MVDr. Martincovi, který je našim garantem: 
 
  -hmotnost 3,30-4,25 kg 
  -měsíční přírůstky beze změn 
  -délka uší 10-12cm 
  -drápy – rohovité, tmavé nejsou vadou 
 
  Výše uvedený návrh byl schválen hlasováním, všichni pro, zdržel se 0, nikdo nebyl proti 
                        
K bodu 13: 
VČS bere na vědomí: 
- zprávy předsedy klubu, jednatele, pokladníka, kontrolní komise a registrátora klubu 
VČS schvaluje: 
- volbu zapisovatele a ověřovatele zápisu 
- uspořádat 9.11.2019 v Prostějově speciálku našeho klubu 
- př. Oldřicha Lakomého posuzovat naši speciálku 9.11.2019 v Prostějově 
- předložit návrh klubu na změny u plemene Mbh do nového vzorníku králíků tak jak je   
  uvedeno v bodě 12  
VČS ukládá: 
-předsedovi klubu aktualizovat seznam členů klubu na našich webových stránkách 
-jednateli aktualizovat seznam členů a jejich příslušnost k ZO a odeslat jej př. Vilhelmovi 
-předsedovi klubu zaslat návrh změn u plemene Mbh králíků do nového vzorníku  
 s předepsanou dokumentací garantovi MVDr. Martincovi nejpozději do 1.2.2019 
-všem členům klubu uhradit nejpozději do 31.3. 2019 klubový příspěvek 
 
K bodu 14: 
Př. Kaiser poděkoval všem za účast na speciálce a výroční čl. schůzi. 
Popřál všem šťastnou cestu domů, pěkné svátky, zdraví v příštím roce a radost z chovu 
Mbh. 
 
Schůze byla ukončena v 14:25 hod. 
 
Zapsal: Mejzlík Jiří   
Ověřil: Kaiser Michal 
 
   
 


