Zápis z členské schůze klubu ALHADUBÍ konané
07.12.2019 při speciální klubové výstavě
v Týništi nad Orlicí
Přítomni: Adamec Miloš, JUDr. Danišovič Michal, Dobeš Zdeněk, Forman Jaroslav,
Gorčica Ivo, Hadrbolcová Hana, Hertík Jiří, Krejčí Josef, Marcinik Jozef,Matyáš Josef,
Novák Luboš, Bc. Pawlasová Markéta, Uhnavý Jaroslav, Vaníček Bohumil a MUDr.
Vaník Jan.
Omluven: Novák Miloslav
Program: 1. Zahájení a uctění památky zesnulého Josefa Petra.
2. Schválení programu, zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
3. Zpráva předsedy klubu o plnění usnesení z minulé členské schůze.
4. Vyhodnocení výstavní činnosti členů klubu v roce 2019.
5. Doplňující volby na funkci pokladníka a jednatele klubu
6. Zpráva registrátora př. Hertíka o registraci králíků v letošním roce.
7. Zpráva pokladní.
8. Zpráva kontrolora př. Uhnavého.
9. Vyhodnocení klubové výstavy a předání ocenění.
10. Diskuse.
11. Usnesení a závěr.
K bodu 1. Předseda klubu JUDr. Danišovič Michal zahájil členskou schůzi a vyzval
členy klubu k uctění památky zesnulého člena výboru klubu př. Josefa Petra.
K bodu 2. Navržený program členské schůze byl schválen bez připomínek,
zapisovatelem byl zvolen JUDr. Danišovič Michal a ověřovateli zápisu členové výboru
klubu AlHaDuBí..
K bodu 3. Předseda klubu konstatoval, že usnesení z minulé členské schůze bylo
splněno.
K bodu 4. Výstavní činnost:
- Krajská výstava Lysá nad Labem 2019: Chovatelé př. Hadrbolcová a JUDr. Danišovič vystavili celkem 16 králíků, z toho 4 aljašky, 4 havany, 4 bílopesíkaté
černé a 4 bílopesíkaté havanovité. Nejlepší ocenění získala př. Hadrbolcová
- na kolekci aljašek 378 b.
- CVMK, D a H Přerov 2019: Naši chovatelé Adamec Miloš a Josef Matyáš vystavili celkem 16 králíků, z toho 4 durynské, 8 bílopesíkatých černých a 4 bílopesíkaté modré. Nejlepší ocenění získal Josef Matyáš na bílopesíkaté modré 379 b.
a pohár.

-

-

CV Lysá 2019: Chovatelé z našeho klubu vystavili celkem 28 králíků v 7 kolekcích. Aljašky: Zdeněk Dobeš 380,5 bodu a Vaníčkovi 381 bodů a Pohár. Havany: Dobeš Zdeněk 380,5 bodu a Pohár, Novák Luboš 378,5 bodu a JUDr. Danišovič. Bílopesíkaté havanovité: vystavil JUDr. Danišovič a získal 378 bodů.
CV Nitra 2019: Čtyř člennou kolekci vystavil Jozef Marcinik a získal 379,5 bodu.

K bodu 5. Doplňující volby
Vzhledem k úmrtí pokladníka klubu př. Josefa Petra bylo předběžně domluveno
převzetí funkce pokladníka Bc. Markétou Pawlasovou, která od minulých voleb zastávala funkci jednatele klubu. Po předchozích jednáních předseda klubu JUDr. Danišovič navrhnul, aby do funkce jednatele klubu byl zvolen př. Jiří Hertík a funkci pokladníka vykonávala Bc. Markéta Pawlasová. Hlasováním aklamací byli navrhovaní
členové zvoleni tak, jak navrhoval JUDr. Michal Danišovič.
K bodu 6. Př. Hertík Jiří uvedl, že:

K bodu 7. Zpráva pokladní:
K bodu 8. Zprávu kontrolora přednesl př. Uhnavý Jaroslav a konstatoval, že
zkontroloval 10 položek zapsaných v pokladním deníku a nebylo shledáno
žádných závad.
K bodu 9. 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 10. V diskuzi bylo podáno př. Formanem vysvětlení, proč byl posuzovatelem
př. Höpem udělen titul mistra klubu u aljašek př. Dobešovi (kolekce S4) s nižším
počtem bodů a nikoli př. Hertíkovi (CHS) s vyšším počtem bodů.
K bodu 11. Usnesení:
Členská schůze bere na vědomí: -zprávu př. Hertíka o registraci králíků v roce 2019,
-zprávu pokladní př. Bc. Pawlasové,
-zprávu kontrolora př. Uhnavého a
-zprávu př. Danišoviče o výstavní činnosti klubu.
Členská schůze schvaluje:
1. Konání klubové výstavy 05.12.2020 v areálu ZO ČSCH Týniště nad Orlicí.
2. Pověření př. JUDr.Danišoviče a př.Hertíka pro jednání s kluby králíků tříslových a
saténových o posuzovatelích výstavy v roce 2020.
3. Pověření př. Jiřího Hertíka k vyvěšení aktualizovaného seznamu členů klubu na
webových stránkách klubu a k vyvěšení ověřeného zápisu z této členské schůze.
4. Uskutečnění voleb do funkcí jednatele a pokladníka.
K bodu 12. 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 zdravé odchovy v roce 2020.
Zapsal: JUDr. Danišovič Michal dne 01.01.2020
Zápis ověřili členové výboru klubu AlHaDuBí.

