
 

 

Zápis ze společné schůze výboru klubu a kontrolní komise (dále jen KK)  
konané dne  30.3.2019 v Němčicích nad Hanou     

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 30.3.2019 v Němčicích nad Hanou v 8:45 hod.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 
 

Přítomni:  
př.Zbraněk Miloslav, Kaiser Michal, Mejzlík Jiří,  Matúšů Pavel, Hénik Radoslav. 
Omluveni: př.Duchoň David, Nečasová Marcela Mgr., Brabec Jaroslav 
Host: př. Foltýn Stanislav 
Prezenční listina je uložena u jednatele klubu. 
Jednání je usnášení schopné. 
  
Program: 
1/ Zahájení 
2/ Zpráva předsedy klubu 
3/ Vyhodnocení plnění úkolů uložených na výroční schůzi klubu v prosinci 2018 v Prostějově 
4/ Poznatky z celostátní konference odbornosti chovatelů králíků v Čáslavi v 3/2019 
5/ Výstavní  činnost v r.2019+ informace a návrhy př. Bičáka 
6/ Diskuze  
7/ Usnesení a závěr 
 
K bodu 1: 
Společnou schůzi výboru klubu s KK zahájil př. Mejzlík.  Přivítal přítomné a seznámil je 
s programem schůze. Omluvil nepřítomné členy KK a uvedl důvod jejich nepřítomnosti. 
 
K bodu 2: 
Předseda klubu př. Kaiser pozdravil rovněž všechny přítomné, poděkoval př. Foltýnovi a př. 
Zbraňkovi za poskytnutí místnosti  ZO Němčice n. H. pro naše jednání. Předal př. R.Hénikovi 
a př. P.Matúšů dárkové balíčky k jejich významným životním výročím. 
 
K bodu 3:  
Vyhodnocení plnění úkolů uložených na  prosincové výroční schůzi klubu v Prostějově 
provedl jednatel klubu: 
- článek o prosincové speciálce v Prostějově byl do časopisu Chovatel odeslán  
- seznam členů klubu byl aktualizován 
-navrhované změny do připravovaného nového vzorníku ohledně plemene Mbh byly  
 standardové komisi  zaslány předsedou klubu k projednání 
Všechny uložené úkoly byly tedy splněny. 
 
K bodu 4: 
Jednatel klubu seznámil přítomné s některými poznatky z celostátní konference odbornosti 
chovatelů králíků která se konala 3.3.2019 v Čáslavi: 
- schůzi zahájil MVDr. Martinec a řídil př. Šíp 
- v současné době je v ČR 108 posuzovatelů králíků 
- provedeno hodnocení EV v Dánsku v r.2018, na tuto výstavu bylo přihlášeno 459 ks 
  králíků, ČR se   zde prezentovala jako velmi úspěšná, 18 nejúspěšnějších chovatelů  
 převzalo pamětní medaile. O těchto skutečnostech byly vyrozuměny příslušné OÚ, MÚ a  
 hejtmani KÚ jako další způsob  propagace chovatelství.   



 
- na EV nebyli vystaveni Mbh-klub byl za toto kritizován 
- MVDr. Martinec pohovořil o současné veterinární situaci, některé státy neočkují (např. 
  Finsko) a registraci přes CPKK- u Mbh pokles od r.2016: 
  r.2014-301 ks, r.2015-327ks, r.2016-384ks, r.2017-258ks,r.2018-254ks. 
Dále jednatel klubu seznámil přítomné se složením ÚOK a KK, navýšením poplatků od 
r.2019 za registraci z 2kč na 2,90kč a při registraci přes CPKK z 5kč na 10 kč za každý kus. 
 
K bodu 5:  
Prioritní výstavy v roce 2019: 
- květnová místní výstava s expozicí Mbh v Držovicích 
- červencová místní výstava s expozicí Mbh v Němčicích nad Hanou 
- klubová speciálka 9.listopadu 2019 v Prostějově 
 
Jednatel klubu seznámil přítomné s návrhem př. Bičáka, který mu sdělil v únoru během jejich 
telefonického rozhovoru. Dle př. Bičáka je naše výstavní činnost roztříštěná, navrhuje, aby se 
výbor dohodl na nějaké velké výstavě kterou by obeslali členové klubu nejméně 30 králíky. O 
této skutečnosti je ale třeba předem informovat členy klubu aby s tím předem počítali  a pro 
zviditelnění našeho králíka a klubu navrhuje také poslat v dostatečném předstihu článek do 
časopisu Chovatel kde bude chovatelské veřejnost o této skutečnosti předem informována. 
 
 
K bodu 6: 
- př. Hénik seznámil přítomné se stavem pokladny k dnešnímu dni 
- př.Hénik vyjádřil názor, že př. Bičák má jistě řadu dobrých nápadů ale je potřeba, aby někdy  
  přijel mezi nás např. na speciálku a tady své názory také prezentoval 
- př. Hénik seznámil přítomné s možností čerpat krajské dotace v letošním roce-návrh je  
  třeba předložit nejpozději  do 31.5. 
- př. Hénik oznámil, že ještě někteří členové klubu neuhradili klubový příspěvek na letošní  
  rok  přestože je na to upozornil již koncem února. Bylo dohodnuto, že je znovu osloví  
  s termínem uhrazení klubového příspěvku nejpozději do květnového jednání výboru s KK  
  v Držovicích. Pokud tak neučiní, bude toto  považováno  jako nezájem o další členství v  
  klubu  
- př. Matúšů oznámil, že př. Švach již nechce být dále členem klubu 
- př. Foltýn vznesl dotaz, jakým způsobem byl vybrán současný poradce chovu- odpověděl  
  jednatel klubu, že to bylo podle pořadníku který schválil předem výbor klubu. V roce 2020 
  se k tomuto znovu vrátíme po složení posuzovatelských zkoušek př. Kaiserem  
- př. Zbraněk vyjádřil názor, že je nejvhodnější, když poradce chovu tyto králíky sám chová 
- př. Mejzlík oznámil, že zjišťoval stav chovu Mbh na Slovensku prostřednictvím jejich  
  ústředního registrátora-za rok 2018 pouze 1 chovatel registroval 7kusů.S chovem ale končí. 
 
Po poměrně dlouhé diskuzi jsme se dohodli pokusit se obeslat CVMK v Přerově 
14.a15.9.2019  větším počtem Mbh jako propagaci klubu a plemene Mbh. Členové klubu 
budou v dubnu vyzváni k obeslání této výstavy. Kromě toho bude  také v dostatečném 
časovém předstihu zaslán článek do časopisu Chovatel.  
 
 
K bodu 7: 
Výbor klubu bere na vědomí: 
-zprávu pokladníka př. Hénika 
-zprávu jednatele z celostátní konference chovatelů králíků dne 3.3.2019 v Čáslavi 
 
Výbor klubu ukládá: 
-př. Kaiserovi aktualizovat seznam členů klubu 
- př.Kaiserovi rozeslat členům klubu informaci ohledně CVMK v Přerově dne 14.a15.9. 2019   



 a vyzvat je k obeslání této výstavy 
- př.Mejzlíkovi informovat př.Vilhelma a př.Jahodu o změně klubového registrátora od  
 1.4.2019 –novým klubovým registrátorem je př.Pavel Matúšů 
-př. Hénikovi požádat o krajskou dotaci na CVMK v Přerově a klubovou speciálku v  
 Prostějově 
-předsedovi a jednateli svolat v květnu společný výbor s KK při místní výstavě v Držovicích 
 
Předseda klubu poděkoval všem přítomným za účast na společné schůzi výboru s KK  
v Němčicích nad Hanou. 
Společná schůze výboru klubu Mbh  a KK byla ukončena 30.3.2019 v 11:10 hod. 
Zápis sepsal dne 1.4.2019: Jiří Mejzlík, jednatel klubu 
Zápis ověřil dne 8. 4. 2019: Michal Kaiser, předseda klubu 
 
 

 


