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1/ Členská základna 
V našem klubu bylo na počátku roku 2013 celkem 24 členů a 1 čestný člen. Během roku  
ukončila svoji činnost v klubu př.Soňa Novotná a v průběhu roku  vstoupila do klubu př.Lenka 
Kadeřábková a př. Václav Navrátil. V současné době má tedy klub 25 členů a 1 čestného  
člena.  
Kontakt na naše nové členy klubu: 
 
Lenka Kadeřábková, Bosyně 25, 277 24 Vysoká, MT 775170090, e-mail: lenka@plivnik.cz 
Václav Navrátil, Troubky 64, 768 02 Zdounky, MT 721985333, e-mail: vasek35@post.cz 
 
Za všechny členy klubu přeji oběma hodně chovatelských úspěchů a radosti z chovu Mbh 
králíků! 
 
2/ Složení výboru a revizní komise 
Na výroční členské schůzi v měsíci prosinci 2013 byly provedeny doplňující volby do výboru 
klubu a revizní komise. Složení výboru a revizní komise po těchto volbách je následující: 
 
Výbor: 
Zbraněk Miloslav – předseda klubu + registrátor 
Mejzlík Jiří – jednatel 
Šujan Ladislav – pokladník 
Grígeľ  Pavol – člen výboru  + poradce chovu 
Kaiser Michal - člen výboru 
 
Revizní komise: 
Foltýn Stanislav  
Brabec Jaroslav  
Novák Miroslav  
 
Na nejbližší výborové schůzi si revizní komise zvolí svého předsedu a provede revizi 
pokladny která nebyla provedena před výroční členskou schůzí. 
 
3/  Zpráva pokladníka klubu př. Šujana za rok 2013 
 
Stav pokladny k 1.1. 2013 – hotovost     1498 
příjem – členské příspěvky, dar, převod z knížky   5238 
součet         6736 
výdaje – občerstvení na VČS, dárek předsedovi, poháry,  
dotace  na výstavu, posuzování, poštovné                                     5563 
          
zůstatek hotovosti a stav k 31.12.2013    1173 
 
vkladní knížka  k 1.1.2013      7806 
příjmy – dar + úrok       3007 
součet         10813 
 
výdaje – převod do pokladny      1000 
 
stav na vkladní knížce k 31.12.2013                9813 
 
 
Celkový konečný zůstatek k 31.12. 2013    10986 
 
 



 3 

4/ Prioritní výstavy pro členy klubu v roce 2013 
 
Celostátní  výstava mladých králíků Lysá nad Labem: 
 
Národní výstava mladých králíků se konala ve dnech 13.-14. září 2013. Na tuto výstavu bylo 
přihlášeno celkem 37 králíků, dodáno jich bylo 36. Posuzování provedl př. Uličný. 
Vystavovali tito členové klubu: př. Bičák, Foltýn, Bc. Melcr, Šujan , Zbraněk. Př.Bičák získal 
titul Mistr ČR. 
 
Speciálka Kolín: 
 
Speciálka v Kolíně se konala 2.listopadu 2013 jako součást Okresní výstavy holubů, 
drůbeže, králíků a exotického ptactva a některých dalších speciálních klubů králíků a 
drůbeže. Na tuto speciálku bylo přihlášeno celkem 49 králíků, vystaveno bylo celkem 45 
kusů. Posuzování provedl př.Vlastník. Vystavovali tito členové klubu:př.Štukavec, Melcrová, 
Kubánek, Bc. Melcr, Karger a Mejzlík. Ocenění získali: př. Bc. Melcr 1P na kolekci 378,5b, 
1P na 1,0- 95,5b, př. Karger 1ČC na 1,0 - 95,0b, př. Mejzlík 1P na 0,1- 95b, 1ČC na kolekci 
376,5b a 1ČC na 1,0-95b. 
Na zabezpečení této speciálky se podílel člen našeho klubu př. Bc. Melcr za což mu patří 
poděkování. Posuzovatel př. Vlastník se vyjádřil, že mnozí jedinci byli pěkní v typu a opačně. 
Byli jedinci celkově bílí i s tmavšími pesíky uší, zádě, včetně pírka. ZO Kolín věnovala 5 
nádherných pohárů v ceně cca 1.100 Kč  a uhradila náklady na posuzovatele. Patří jí 
poděkování které jsem  osobně vyslovit za celý náš klub. Poháry byly ukázkově vystaveny 
nad klecemi, což návštěvníci příznivě kvitovali. Kolínská speciálka každoročně přivábí 
minimálně jednoho nového chovatele Mbh. Pro překvapivé navýšení počtu pohárů z 
původních 2 na 5 kusů byly 3 poháry předisponovány po př. Kubánkovi do Prostějova pro 
použití na tamní prosincovou speciálku. I to svědčí o propojenosti obou našich speciálek. 
Nedostatkem zůstává stále poměrně malý počet vystavovatelů z řad členů našeho klubu a 
tak nezbývá než věřit, že to příští rok bude zase o něco lepší. 
  
Celostátní výstava drobného zvířectva Lysá nad Labem: 
 
Tato výstava se konala ve dnech 15.-17.listopadu v Lysé nad Labem. Přihlášeno bylo 
celkem 40 králíků, vystaveno bylo rovněž 40 kusů, z toho členové klubu vystavili 36 králíků.  
Vystavovali tito členové klubu: př.Bičák a př. Bc. Melcr. Posouzení provedli otec a syn 
Koczaiové. Př. Bc Melcr získal  1P na kolekci 379b, 1P na 1,0 95,5b a 1ČC na 1,0 95,5b. 
 
Speciálka Prostějov: 
 
Speciálka v Prostějově se konala dne 7.12.2013. Nakonec se zde sešlo celkem 58 králíků od 
13 chovatelů,  z toho 12 členů klubu předvedlo 54 kusů a nečlen klubu př.Drašnar vystavil 4 
králíky. Vystavovali tito členové klubu: př. Blažek, Brabec, Hénik, Kaiser, Kubánek, Bc.Melcr, 
Mejzlík, Přikryl, Novák, Slovák, Šujan, Zbraněk. Posouzení provedl PhDr. Jan Jirků. U 
králíků, kteří získali ocenění 94,5b a výše byla provedena typizace. Typizační komise 
pracovala ve složení př.Zbraněk, Grígeľ a Foltýn. 
Ocenění získali: 
Mistrovská kolekce – př.Zbraněk, 377,0b 
ČC - př. Bc. Melcr, kolekce 376,5b 
Šampión 0,1 – př. Kaiser, 95,0b 
Šampión 1,0 + Pohár na typizaci – př. Blažek, 96,0b  
ČC – př. Drašnar, kolekce 376,0b – není člen klubu 
ČC- př.Kubánek, 0,1 95b 
ČC + Pohár na barvu – př.Šujan, 1,0 96b 
 
Posuzovatel PhDr. Jan Jirků zhodnotil úroveň předvedených zvířat těmito slovy: 
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 v pozici 1. hmotnost – nejsou závažnější nedostatky, většina dospělých králíků se 
váhově pohybuje spíše v rozpětí 3,30 až 3,50 kg. 

 v pozici 2. tvar – běžné problémy, avšak ne ve velké míře: mírně vystouplé hrboly 
kyčelních kostí, rozmáhají se ovšem náběhy na sraženou záď, pozor na tuto 
vadu! 

 v pozici 3. typ – bez potíží, ale je zapotřebí se zamyslet nad tím, zda chtít typ králíka 
novozélandského bílého, který by na toto plemeno byl příliš extrémní. Zcela se 
stavím za návrh výroční členské schůze požádat ÚOKK o doplnění přípustných 
vad ve 3. pozici o poznámku „typ připomínající typ králíka novozélandského 
bílého, a to včetně hlavy a uší“. 

 v pozici 4. srst – je důležité si uvědomit, že jednou ze základních myšlenek při 
šlechtění plemene Mbh byl důraz na kvalitu srsti, proto je nezbytné srst posuzovat 
přísně, uplatňovat i vyšší srážky bodů za srst méně pružnou, jemnější i za její 
zplstění na určitých partiích. 

 v pozici 5. barva krycího chlupu, očí a drápů – je zapotřebí eliminovat náznaky 
černopesíkatosti, zajisté to bude běh na dlouhou trať, ale dobrý tým klubu to 
zvládne. 

 v pozici 6. barva podsady – jedním slovem výborná u všech králíků 
 v pozici 7. péče a zdraví – králíci byli svědomitě připraveni.“ 
   

Dále se vyjádřil, že mu bylo ctí na speciální výstavě už poněkolikáté posuzovat, je to pro něj 
každoroční předvánoční radost. 
 
Všem oceněným chovatelům blahopřeji a rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se 
podíleli na zabezpečení speciálky a následné výroční schůzi v Prostějově v čele 
s př.Brabcem! 
 
 
5/ Registrace králíků v roce 2013 
 

Zpráva o registraci klubu Mbh do 7. prosince 2013 

            
Registrace v CPKK   Registrace přes klub   
Jméno kusů vrhů   Jméno kusů vrhů   
Brabec 12 3 4,0  Kubánek 17 3 5,7  
Šujan 23 5 4,6  Melcr 53 34 1,6  
Foltýn 5 2 2,5  Blažek 30 10 3,0  
Zbraněk 30 8 3,8  Kaiser 15 3 5,0  
Slovák 35 8 4,4  Karger 8 4 2,0  
Bičák 77 16 4,8  Šťukavec 6 1 6,0  
Novák 7 1 7,0  Melcrová 4 1 4,0  
Hegr 10 7 1,4       
Hénik 5 1 5,0       
Pištěk 8 2 4,0       
Mejzlík 17 3 5,7       
celkem: 229 56 4,1  celkem: 133 56 2,375  
          

Celkem bylo k 7. prosinci registrováno:  362   
Celkový počet vrhů: 112   

Celkový průměr ks/vrh na plemeno: 3,23   
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Postup při registraci - hlavně pro nové členy klubu a pro připomenutí ostatním. 
Předně je potřeba připomenout všem členům klubu, že je třeba registrovat přes klubového 
registrátora. A jsou dva způsoby jak lze takto registrovat. 
1) V Centrální plemenné knize králíků (dále jen CPKK) 
Člen klubu vyplní 2x (požaduje-li 1x ZO nebo OV tak celkem 3x) připouštěcí potvrzení (dále 
jen PP), nechá potvrdit registrátorem ZO a pošle  registrátorovi klubu př.Zbraňkovi společně 
s vloženou prázdnou obálkou opatřenou příslušnou poštovní známkou. Klubový registrátor 
provede kontrolu údajů, ověří správnost, doplní  příslušné údaje do PP a na přiloženou 
obálku s poštovní známkou  doplní adresu a pošle tajemníkovi ÚOKK př.Vilhelmovi do 
Prahy. Člen klubu potom obdrží z Prahy vytištěné rodokmeny které jsou barvy modré (na 
samce) a barvy červené (na samice). Na konci roku obdrží každý člen klubu který takto 
registroval složenku na kterou uhradí poplatek za registraci. V současné době je to 5 kč na 
každý takto registrovaný kus. 
 
Upozorňuji, že takto musí registrovat všichni členové klubu kteří žádají o dotace na 
chovné králíky z genetických zdrojů v příslušném kalendářním  roce!!! 
 
2/ Registrace přes klub 
V tomto případě vyplní člen klubu 2xPP( požaduje-li 1x ZO nebo OV tak celkem 3x), k tomu  
vyplněné rodokmeny a  nechá potvrdit registrátorem ZO. PP a rodokmeny pošle klubovému 
registrátorovi s vloženou obálkou opatřenou zpáteční adresou a poštovní známkou. Klubový 
registrátor provede kontrolu PP a rodokmenů, potvrdí správnost, doplní příslušné údaje  a 
1xPP (popř.2x)vrátí PP a rodokmeny v přiložené obálce se zpáteční adresou a známkou. 
Pokud člen klubu registruje tímto způsobem tak činí poplatek do pokladny klubu 2 kč za 
každý takto registrovaný kus.  
 
Doklady při obou způsobech registrace zasílejte na adresu registrátora klubu: 
 
Př. Miloslav Zbraněk, Mlýnská 85, 798 28 Mořice   
Případné dotazy př.Zbraněk rád zodpoví. 
 
Společné pro oba způsoby registrace: 
 
Při vyplňování PP případně rodokmenů je třeba vyplňovat všechny kolonky které jsou 
předtištěny a samozřejmě také čitelně. Je třeba si uvědomit, že za správnost údajů 
spoluzodpovídá jak registrátor ZO tak i klubový registrátor a při zjištění nesrovnalostí se i tito 
funkcionáři dostávají potom do problémů které sami nezpůsobili. To je i případ z loňského 
roku. Proto v budoucnosti pokud zjistí klubový registrátor nesrovnalosti musí každý člen který 
chce registrovat počítat i s tím, že nesprávně vyplněné doklady nebudou potvrzeny, budou 
vráceny a celý proces registrace se tím bude prodlužovat.  
 
Dle vyjádření př. Zbraňka tak drtivá většina členů klubu postupuje při registraci zodpovědně. 
Touto cestou bych chtěl př.Zbraňkovi poděkovat za dlouhodobě zodpovědně vedenou 
registraci na klubové úrovni. 
 
 
6/ Placení členských příspěvků na rok 2014 
 
Členský příspěvek na rok 2014 byl s ohledem na neustále se zvyšující náklady na činnost 
klubu zvýšen na 200,-kč. Členský příspěvek bude možno vždy zaplatit přímo v Prostějově při 
prosincové speciálce  pokladníkovi klubu př.Šujanovi nebo při listopadové speciálce v Kolíně 
např.jednateli klubu který potom odevzdá hromadně vybrané peníze v prosince v Prostějově 
př.Šujanovi. Členové klubu, kteří tyto možnosti nemají, dostanou společně s IZ složenku 
kterou je třeba vyplnit a stanovenou částku zaslat pokladníkovi klubu. 
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Kontakt na pokladníka klubu: 
 
Šujan Ladislav, Nová 116, PSČ 683 41 Bohdalice 
MT 776612609, e-mail : kamensikova@seznam.cz 
 
Na výroční členské schůzi bylo rozhodnuto, že členský příspěvek je třeba zaplatit nejpozději 
do 31.března 2014. Po tomto termínu v případě nezaplacení se má za to, že chovatel již  
nemá  zájem o členství v klubu a nebude proto považován dále za člena klubu. Pouze 
v naprosto mimořádných a řádně odůvodněných případech může rozhodnout výbor klubu 
jinak  a termín platby prodloužit.   
 
7/ Přijímání nových členů do klubu 
 
Na výroční chůzi v Prostějově bylo rozhodnuto, že přijímání nových členů do našeho klubu 
bude prováděno při speciálce v Kolíně a  při speciálce v Prostějově. Je třeba aby chovatel 
který má zájem o vstup do klubu byl osobně přítomen na některé z těchto dvou vrcholných 
akcí klubu protože  pro nového adepta by to měla být určitá čest které se mu dostává ze 
strany klubu a je potřeba aby se také řádně představil  ostatním přítomným členům klubu.  
Podmínkou přijetí bude i řádné vyplnění Přihlášky do klubu která má předepsané náležitosti. 
Upozorňuji, že „Přihláška“musí být rovněž potvrzena mateřskou ZO adepta na členství 
v klubu. Vyplněnou a potvrzenou „Přihlášku“ je možno rovněž zaslat  jednatelovi klubu na 
adresu: 
 
Jiří Mejzlík Ostrov nad Oslavou č.184  PSČ 594 45   
e-mail: jiri.mejzlik@centrum.cz 
 
Zájemci o členství v klubu  mají možnost si vzor “Přihlášky“ rovněž stáhnout z webových  
stránek našeho klubu popř.jim může být   předána na výše uvedených speciálkách klubu.   
 
 
8/ Příspěvky našich členů 
 
Slovo předsedy klubu př.Zbraňka: 

S odstupem času bych se chtěl zmínit k současné situaci klubu.Uplynulý rok jsme trochu 
ustoupili od priorit pro které klub vlastně je. Je to bezpochyby určování směru šlechtění Mbh 
a jeho stálé zlepšovaní. Podrobnější  hodnoceni bych nechal př Grígeľovi , ale chtěl bych se 
zmínit  o některých  skutečnostech. Nejvíc mě nějak zaráží a myslím, že se nemýlím, je 
zhoršování  bílé barvy. Myslím, že  před 15 lety byli Mbh bělejší. Proto jsme chtěli 
přípustnost bílých drápů, protože čistě bílá barva jak jsme poznali toto nese Honba za 
tmavými drápy toto nese i když se výjimky  vyskytnou a je jedinec bílý i s tmavými drápy. 
Vím, že to ponese jiné neduhy.Chceme přece bílého králíka  nebo ne? Další co mě tíží je, že 
snad na žádné  speciálce není tolik výluk co na naší v Prostějově a to ani v minulosti 
nebylo.Neměl jsem tyto všechny možnost prohlédnout Ale já jsem měl dvě a myslím že to  
PhDr. Jirků trochu přehnal. Můj 1,0 před rokem šampión 96 b, letos 92 b.  Loni to měl být 
zlepšovatel  chovu a letos se potácí na hranici výluky. Další samec letos v Lysé 94,5 b., v.d. 
záď, v Prostějově  VYLUKA - sražená  záď . Není  to divné? Dále bych chtěl důrazně 
navrhnout, aby obě speciálky posuzoval ten samý posuzovatel protože rozdíly různých  
posuzovatelů si myslím že jsou a posuzovatel by měl brát ohled na požadavky klubu a na 
specifiku plemene. Jsem chovatelem plemene už dost dlouho abych  tento myslím  svůj  
názor mohl napsat. 
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Vážení přátelé, ve svém příspěvku budu stručný, protože jste průběžně informováni 
prostřednícím IZ klubu a také na webových stránkách klubu. Činnost klubu byla realizována 
dle usnesení poslední VČS. Výstavní akce se uskutečnily  v Držovicích a Střechovicích na 
Prostějovsku, speciálka Mbh se konala v Kolíně. Početné bylo i zastoupení na 43. CVMK 
v Lysé nad Labem, kde bylo vystaveno 36 králíků pěti členů klubu, nejvíce vystavil př. Bičák 
a získal i mistra ČR. Zastoupení bylo i na celostátní výstavě v Lysé nad Labem v listopadu. 
Na výstavě Moravy a Slezska bylo vystaveno sedm králíků Mbh. Nižší počet zde 
vystavených králíků určitě ovlivnila i nadcházející speciální výstava v Prostějově která se 
konala týden na to. Je škoda, že na výstavě Moravy a Slezska bylo zastoupení plemene 
málo početné.  
Výbor klubu se sešel čtyřikrát přičemž jsme řešili přípravu a zajištění výstav, které pořádá 
nebo podporuje klub. Bohužel jsme byli nuceni řešit a zaujmout stanovisko 
k nechovatelskému jednání př. Bc. Melcra, který nevybíravým způsobem na únorovém 
výboru ve Vyškově hodinovým projevem napadl členy výboru klubu Mbh př. Grígeľa a hlavně 
mě. Jsem chovatelem od školních let,  byl jsem členem klubů ČV a A které byly a jsou na 
vysoké úrovni chovatelské činnosti. Za svou celoživotní chovatelskou praxi jsem se nesetkal 
s tím, aby chovatel naprosto vymyšleným obviněním a věcmi o kterých nemohl nic vědět  
urážel mě i členy výboru. Tento politování hodný dopis rozeslal v mnoha vydáních kde bylo 
bezpočet urážek, posuzovatelům a řadě funkcionářů svazu a ÚOKK. Nejsem vůbec rád, že 
na tento nepochopitelný incident musím reagovat a nechtěl bych, abychom něčím takovým 
promarňovali čas. Doufám, že se zachová jako chlap a všem se omluví. Je jisté, že svými 
pomluvami a urážkami mě chtěl jako chovatele zlikvidovat. 
Řešili jsme i dopisy od ZO ČSCH Kolín, kde s Bc. Melcrem bylo zahájeno kárné řízení. Je 
pravda, že vystavuje v Kolíně kde obsazuje dvě třetiny vystavených Mbh. V listopadu na 
celostátní výstavě údajně získal plemenný chov na králíky plemene Mbh, klub zatím o tom 
informován nebyl.  
Je nutné vyzvednou, že vystavuje většina členů klubu, ať už na celostátních, klubových či 
regionálních výstavách. Chtěl bych přivítat nové členy př. Kadeřábkovou z Bosyně a př. 
Navrátila z Troubek u Kroměříže. Byl bych rád kdyby v diskuzi svoje návrhy a zkušenosti 
zveřejnili.  
Krátce k činnosti klubu v roce 2014. Výstavní činnost zůstává stejná, budeme se snažit o 
další rozvoj králíků Mbh a zlepšovat činnost klubu ve všech jeho aktivitách. Přivítáme nápady 
a iniciativu  od členské základny. Příkladem může být iniciativa př. Brabce při uspořádaní 
květnové expozice v Držovicích a zářijové ve Stařechovicích.  ZO ČSCH Kolín nás žádá o 
setrvání klubu Mbh v pořádaní speciálních výstav v Kolíně. Důležitá je i prezentace Mbh na 
celostátních výstavách.  
Přeji všem do dalších let hodně chovatelských úspěchů a především pevné zdraví.  
 
 
Slovo pokladníka klubu př.Šujana: 
 
V roce 2013 jsem se zúčastnil celkem 11 výstav: 
4x na Prostějovsku – Držovice, Plumlov, Přemyslovce a Prostějov –speciálka  
5x na Vyškovsku - Vyškov, Bučovice, Křenovice, Švábenice, Slavkov u Brna 
1x krajská výstava Břeclav, 1x celostátní výstava Lysá nad Labem  
 
Výsledky: největší neúspěch - Přemyslovice 1x výluka + 1x neklasifikován                                                                                            
Úspěchy: Bučovice - okresní soutěžní výstava  mláďat - pohár na nejlepšího ml. samce 95b. 
Křenovice - okresní soutěžní výstava -  čestná cena 95b. 
Švábenice - místní  výstava - čestná cena 95b. 
Prostějov - speciálka - čestná cena  + pohár na nejlepší barvu  1,0 96b. 
 
 Na ostatních výstavách průměr.  
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9/ Seznam členů klubu k 1.1.2014 
 

Jméno Bydliště Kontakt 

 Blažek 

Josef 

Stará Říše 215 

588 67 Jihlava 

774 051 943 

gerda.blazkova@seznam.cz 

 Bičák  

Pavel 

 Straky 238 

289 25 Straky 

  603 216 721   

i.berezinova@email.cz     

 Brabec  

Jaroslav 

 Olomoucká 185 

796 07 Držovice 

 739 948 239   

brabcova.pv@seznam.cz 

Emr  

Čestmír 

Nerudova 359 

394 68 Žirovnice 

721 379 570    

c.emr@centrum.cz 

Foltýn  

Stanislav 

Nádražní 389 

798 26 Nezamyslice  

605 779 803   

stafol@seznam.cz    

chovatelenemcice@seznam.cz 

Grígel  

Pavol 

Runářov 127 

798 52 Konice 

+420 723 357 238 

nitraner@seznam.cz 

Hegr 

Josef 

Kavalcova 26 

792 01 Bruntál 
  

Hénik  

Radoslav 

Čas 20 

798 11 Prostějov 6 
Vrahovice 

 r.henik@worldonline.cz 

Kadeřábková 

Lenka 

Bosyně 25 

277 24 Vysoká 

775 170 090 

lenka@plivnik.cz 

Kaiser 

Michal 

Na Kamenci 425 

768 72 Chvalčov 

721 344 543 

kaisersm@seznam.cz 
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Jméno Bydliště Kontakt 

Karger  

Ivan 

Zahradní 251 

281 23 Starý Kolín 
723 214 788 

Kubánek  

Antonín 

U Zastávky 184 

747 06 Opava 

739 687 932 

lukas.zurek@seznam.cz    

Mejzlík 

Jiří 

Ostrov n/O 184 

594 45 Ostrov n/O 

732 430 805    

 jiri.mejzlik@centrum.cz 

Melcr 

Miroslav Bc. 

Vinařice 43 

281 26 Týnecn/L 

732 773 335    

 melmir@centrum.cz   
Melcrová 

Nicol 

Semín 214 

535 01 Přelouč 
607 633 653 

Navrátil  

Václav 

Troubky 64 

768 02 Zdounky 

721 985 333     

vasek35@post.cz 

Novák  

Miroslav 

Přemyslovice 433 

798 51 Přemyslovice 
605 302 620 

Pištěk  

Jaroslav 

Sokolská 83 

664 46 Radostice         

733 637 303 

731 152 832 

Přikryl  

Vladimír 

Gorkého 10 

796 07 Držovice 
  

Slovák 

Alois 

Telnice 92 

664 59 Telnice 
775196239 

Šťastný  

František 

Mělnické Vtelno 85 

277 38 Měl. Vtelno 

326 337 316     

702 069 197  

Tlustý 

Miloslav 

Dolní Holetín  

539 71 Dolní Holetín 

  

773 553 328       

miloslavtlusty7@seznam.cz  
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Jméno Bydliště Kontakt 

Štukavec  

Jiří 

Netolická 21 

148 00 Praha-Kunratice 

244 910 398 

723 381 281 

Šujan 

Ladislav 

Nová 116 

683 41 Bohdalice 

776 612 609   

kamensikova@seznam.cz     
Zbraněk 

Miloslav 

Mlýnská 85 

798 28 Mořice 

737 605 929      

zbrankovi.am@gmail.com 

  
  

    K 1.1. 2014 má klub 25 členů 
  
  
  
  
  

                                                    Čestní členové: 
                                               
   

Dolák 

Jaroslav 

Otaslavice 203 

798 06 Otaslavice 
737 389 94 

 
 
 
10: Ostatní 
 
Vážení přátelé, žádám každého z Vás  o kontrolu svých údajů které jsou uvedeny v  bodě 9 
z důvodu udržování aktuálního stavu a tím i spojení mezi námi.  
Případné změny (např.adresa bydliště, telefon, el. adresa při pořízení internetu atd.) mně 
popř.ostatním členům výboru prosím průběžně nahlašujte.  
Jde také o pokud možno co největší elektronickou komunikaci (např. rozesílání  klubového 
zpravodaje) mezi námi a tím i úsporu finančních prostředků  např. na poštovní známky a 
kancelářské potřeby.  
Výbor klubu velmi uvítá vaše podněty, nápady, připomínky  a to kladné i kritické. Rovněž tak 
i vaše informace a postřehy z výstav kterých jste se zúčastnili. To vše  může velmi přispět ke 
zkvalitnění práce výboru a celého klubu. 
 
                                                                                                      Jiří Mejzlík 
                                                                                                      jednatel  klubu            


