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                                                                  ZÁPIS 

z výroční členské schůze klubu „AlHaDuBí“ konané v Týništi n.O.                 

dne 30.11.2013 od 10,00 hodin 

Účast členů dle přiložené listiny přítomných. 

Program: 

1. Kontrola usnesení z minulé schůze 

2. Přijetí nových členů 

3. Zpráva typizační komise 

4. Zpráva registrátora 

5. Pokladní zpráva 

6. Zpráva revizní komise 

7. Informace z CVMK; CV a CVSZCH 

8. Diskuse 

Ad 1 Předseda přečetl usnesení z minulé schůze s informací o stavu plnění jednotlivých 

bodů. Členská schůze vzala informaci na vědomí. 

Ad 2 V průběhu roku podal přihlášku do klubu přítel Luboš Novák. Všichni přítomní 

hlasovali pro přijetí. 

Ad 3 Přítel Forman přednesl zprávu typizační komise, jejíž text členská schůze vzala na 

vědomí a je zveřejněn na webových stránkách klubu. 

Ad 4 Přítel Uličný oznámil písemně rezignaci na funkci registrátora klubu. Zároveň požádal 

o odhlášení z členství ke konci roku 2013. Předseda vyzval přítomné, aby se přihlásil 

zájemce o funkci registrátora. Bohužel nikdo nechtěl v tuto chvíli převzít funkci po 

příteli Uličném. Předseda proto požádal přítele Resla, jestli nebude schopen do doby, 

než se najde vhodný člen vykonávat povinnosti registrátora. Přítel Resl souhlasil s tím, 

že bude tuto funkci vykonávat dočasně do příští výroční členské schůze. Bude tak rok 

na hledání vhodné osoby. Uvedený postup schválili všichni přítomní, nikdo se 

nezdržel ani nebyl proti. 

Ad 5 Přítel Petr podal účetní zprávu o stavu pokladny a financí. Zpráva byla schválena 

všemi přítomnými. Celá zpráva bude zveřejněna na klubových stránkách. 

Ad 6  Revizní komise konstatovala, že kontrolou všech položek nebyla shledána žádná 

závada ani rozdíl. Tato zpráva je zveřejněna na klubových stránkách. 

Ad 7 Předseda př. Danišovič seznámil členskou schůzi s informacemi, které získal 

z ústředních orgánů. Dále seznámil s vystavovanými plemeny našeho klubu na 

hlavních výstavách u nás a na Slovensku. Členská schůze je vzala na vědomí. 

Ad 8  Diskuse: Přítel Gorčica vyzvedl kvalitu letošního katalogu. 

Předseda navrhl pozvat na příští speciální výstavu stejné složení 

posuzovatelů. Nikdo nebyl proti a členská schůze souhlasí s jejich 

oslovením. 

Předseda seznámil členskou schůzi s možným termínem pro speciální 

výstavu v roce 2014. Bude zase koncem listopadu. Členská schůze 

pověřila předsedu zamluvit pro rok 2015 termín začátkem prosince a 

ten domluvit při podpisu smlouvy. 

Schůze skončila v 11,20 hodin 

Zapsal Resl Jaroslav jednatel klubu.    Týniště n.O. dne 30. 11. 2013 


