
   Zápis z členské schůze klubu ALHADUBÍ konané                                             

           30.11.2018 při speciální klubové výstavě 

                          v Týništi nad Orlicí 
 

Přítomni:   Adamec Miloš, JUDr. Danišovič Michal, Dobeš Zdeněk, Forman Jaroslav, 
Gorčica Ivo, Hertík Jiří, Marcinik Jozef, Matyáš Josef, Novák Luboš, Bc. Pawlasová 
Markéta, Petr Josef, Strnad Ondřej, Uhnavý Jaroslav a MUDr. Vaník Jan a jako host 
Andrš Jiří. 
Omluveni: Hadrbolcová Hana, Krejčí Josef, Novák Miloslav a Vaníček Bohumil. 
Program:   1. Zahájení a schválení programu. 
                    2. Zpráva předsedy o činnosti klubu a vyhodnocení výstavní činnosti   
                         v roce 2018. 
                    3. Zpráva př. Hertíka o registraci králíků v letošním roce. 
                    4. Zpráva pokladní př. Petra. 
                    5. Zpráva kontrolora př. Uhnavého. 
                    6. Vyhodnocení klubové výstavy a předání ocenění. 
                    7. Diskuse. 
                    8. Usnesení. 
                    9. Závěr. 
 
K bodu 1. Předseda klubu JUDr. Danišovič Michal zahájil členskou schůzi a zopakoval     
navržený program. Program byl schválen bez připomínek. 
 
K bodu 2. Předseda klubu zopakoval důvod konání členské schůze po skončení   
posuzování-dne 1.12.2018 se koná XXVII. VH ČSCH, kdy on kandiduje do ÚKK ČSCH a 
na požádání ÚVV je zpracovatelem návrhu změn Stanov a Volebního řádu ČSCH, 
které budou na této VH schvalovány, proto je jeho přítomnost na VH žádoucí.  
K výstavní činnosti členů klubu AlHaDuBí předseda klubu uvedl, že: 

- Na výstavě MORAVIA v roce 2017 nevystavoval nikdo z našich chovatelů, i 
když se jednalo o velmi hezkou a velkou výstavu. 

- Krajská výstava Lysá nad Labem: Naši chovatelé Já a Novák Luboš vystavili 
celkem 10 králíků, z toho 6 havan a 4 Bíč. Na kolekci havan jsem získal 376 b. a 
ČC a Novák Luboš na jednotlivce 94,- a 94,5 b. Na kolekci Bíč jsem dostal 376b. 

- CVMK, D a H Olomouc: Naši chovatelé Adamec Miloš a Josef Matyáš vystavili 
celkem 16 králíků, z toho 4 Durynské, 8 Bíč a 4 Bím. Na kolekci Du dostal Miloš 
Adamec 373 b. a na 4 člennou kolekci Bíč 376,5 b. Josef Matyáš dostal na 4 
člennou kolekci Bíč 1 výluku a 93,5,  94 a 94,5 b. na 4 člennou kolekci Bím do-
stal 376 b. 

 



- Přerov: Na této výstavě vystavoval jen Miloš Adamec, který vystavil 4 člennou 
kolekci durynských, na které dostal 375 b. a dva jednotlivce po 95 bodech. 
Dále vystavil 1,0 Bíč, na kterého dostal 95 bodů. 

- CV Lysá: Chovatelé z našeho klubu vystavili celkem 25 králíků. Aljašky: Zdeněk 
Dobeš 379,5 bodu, Vaníčkovi 381,5 bodu a ČC a jednotlivce s 95,5 bodu. Ha-
vany: Dobeš Zdeněk a Vaníčkovi vystavili oba 4 členné kolekce, na které 
shodně získali 377,5 bodu, Bíč: jsem vystavoval já 4 člennou kolekci, na kterou 
jsem dostal 382 bodu a získal titul Mistra ČR a na samici z kolekce s 96 body 
jsem získal titul Šampiona. Bíha: jsem vystavil jenom já a na 4 člennou kolekci 
jsem dostal 375 bodů. 

     Dále informoval o splnění povinnosti, která se týká registrace ve spolkovém rej-
stříku u MS Praha s tím, že klub nemá tříčlennou kontrolní komisi, proto kontrolor 
nebyl soudem zapsán. Tato skutečnost je v pravomoci členské schůze klubu, jak 
bude provádět kontrolu hospodaření a plnění usnesení. Kontrolorem zůstává př. Uh-
navý Jaroslav tak, jak ho schválila volební členská schůze.     
   

K bodu 3. Př. Hertík Jiří uvedl, že: 

Registrace AlHaDuBí k 30.11.2018 
Jméno,Příjmení Al. Ha. Du. Bíč. Bím. Bíhav. ostatní 

Dobeš Zdeněk 7 15     22,-Kč 

Petr Josef 7 6     13-Kč 

Krejčí Josef 7      7,-Kč 

Hertík Jiří 11  3    14,-Kč 

Vaníček Bohumil 20 9     29,-Kč 

Hadrbolcová Hana 8      8,-Kč 

Vaník Jan 7      7,-Kč 

Forman Jaroslav  7     7,-Kč 

Klewin Wlodzim.  34     34,-Kč 

Novák Luboš  7      7,-Kč 

Danišovič Michal  3  6  8    17,-Kč 

Došek Pavel  6     6,-Kč 

Štrnad Ondřej     5  5,-Kč 

Adamec Miloš   19 6   25,-Kč 

Marciník Josef   16    16,-Kč 

Novák Miloslav   4    4,-Kč 

Matyáš Josef    12 12  24,-Kč 

        

        

CELKEM KUSŮ 67 87 39 24 17 8 CELKEM K 30.11.2018 



– 242 KUSŮ 

ROK 2017 98 95 60 21 15 9 297 kusů 

 

– Od 1.1.2017 do 30.11.2017 

– K tomuto datu bylo registrováno celkem 242 kusů králíků, což je o 55   

         kusů méně než v loňském roce. 

– Z toho Aljašek 67 , nejvíce registrovaných př. Vaníček 

– Havan 87 -  nejvíce registrovaných př. Klewin 

– Durynských 39 -  nejvíce registrovaných př. Adamec 

– Bílopesíkatých černých 24-  nejvíce registrovaných př. Matyáš 

– Bílopesíkatých modrých 17 -  nejvíce registrovaných př.Matyáš 

– Bílopesíkatých havanovitých 8 -  nejvíce registrovaných př. Danišovič 

     Jiří Hertík dále informoval o obsahu školení registrátorů při konání CV 

v Lysé nad Labem a uvedl, že: 

- Narozené králíky je nutné registrovat do 2 měsíců stáří a tetovat do 3 

měsíců.  

- Posuzovatelé budou mít pokyn, aby čerstvě tetované starší králíky na 

výstavách neposuzovali. 

- V připouštěcích potvrzeních a rodokmenech je nutné uvádět všechny 

předky a jejich majitele, nelze uvézt jen SRN apod.  
 
K bodu 4. Zpráva pokladní: Prosím o doplnění př. Petra o stav k 31.12.2018. 
 
K bodu 5. Zprávu kontrolora přednesl př. Uhnavý Jaroslav a konstatoval, že při         
                  kontrole pokladny nebylo shledáno žádných závad, usnesení členské   
                  schůze bylo splněno. 
 
K bodu 6. Vyhodnocení výstavy provedli př.Dobeš Zdeněk a Forman Jaroslav. 
                  Poděkovali posuzovatelům za objektivní posuzování, za zajištění výstavy      
                  členům klubu a základní organizaci Týniště nad Orlicí za přípravu výstavy.           
                  Vítězům poté předali čestné ceny a poháry. 
 
K bodu 7. Př. Jiří Andrš odůvodnil nepodepsání návrhu smlouvy na konání příští   
společné klubové výstavy tím, že se odvolal na smlouvu, která obsahuje 5 let termínů 
konání výstav a výborem ZO Týniště nad Orlicí navrhovaný termín v ní není. Trvá na 
termínu 7.12.2019. Nikdo z přítomných, kromě př. Pawlasové, neměl ke zdůvodnění 
připomínky. 
Př. Pawlasová informovala o tom, že ČSCH posílá peníze za vystavená zvířata členy 
našeho klubu na CV na její účet (klub nemá svůj účet). Oproti tomu zaplatila 
registrační poplatky a rozdíl jí vyplatil pokladník klubu př. Petr. 
Př. Dobeš Zdeněk informoval o ukončení členství v klubu př. Štěpánkem z důvodu 
věku.  



K bodu 8. Usnesení:  
Členská schůze bere na vědomí:  -zprávu př. Hertíka o registraci králíků v roce 2018, 

                                                -zprávu pokladní př. Petra, 
                                                            -zprávu kontrolora př. Uhnavého a 
                                                            -zprávu př. Danišoviče o činnosti klubu. 
Členská schůze schvaluje: 
1. Konání klubové výstavy 7.12.2019 v areálu ZO ČSCH Týniště nad Orlicí. 
2. Pověření př. JUDr.Danišoviče a př.Pawlasové pro jednání s kluby králíků tříslových a 
saténových o posuzovatelích výstavy v roce 2019. 
3. Pověření př. Jiřího Hertíka k vyvěšení aktualizovaného seznamu členů klubu na 
webových stránkách klubu a k vyvěšení ověřeného zápisu z této členské schůze.  
                                                  
K bodu 9. Závěrem poděkoval předseda klubu JUDr. Danišovič za účast na této schůzi 
a výstavě. Ocenil velmi dobrou spolupráci s kluby králíků tříslových a saténových, 
zvlášť vyzdvihl neocenitelnou pomoc př. Jiřího Andrše při tvorbě katalogu a výběru 
posuzovatelů a přál si i nadále tuto dobrou spolupráci prohlubovat. Poté popřál všem 
krásné Vánoce, pevné zdraví, štěstí, spokojenost, pohodu a hezké odchovy v roce 
2019. 
 
Zapsal:  JUDr. Danišovič Michal 
 
Zápis ověřili členové výboru klubu AlHaDuBí.                  
                   
                    
                 
 
 


