8)

Př. Uličný informoval

o výsledcích

z výstav mladých

králíků v Hodoníně,

dále z celostátní

výstavy v Lysé nad Labem. Výsledky budou zveřejněny ve Zpravodaji.
9)

P~. Uličný dále konstatoval,

že na této výstavě je vystaveno méně

zvířat než v loňském roce -

výsledky budou zveřejněny ve zpravodaji.

10) Diskuze: Př. Daněk požádalo uvolnění k výstavě králíků tříslových,
př. Gorčica informovalo

celobavorské výstavě králíků v SRN,

př. Forman navrhnu I, aby př. Uličný byl schválen čestným předsedou klubu,
př. Patočka oznámil ukončení svého členství v klubu z důvodu věku,
př. Danišovič popřál př, Uličnému jménem svým a všech členů klubu k dožitým 70nám a poděkoval za dosavadní práci ve funkci předsedy výboru klubu AIHaDuBí,
př. Uličný poděkoval členům končícího výboru klubu a popřál novému výboru hodně
úspěchů v práci a všem členům klubu vše dobré v novém roce 2013. Odsoudil
nevhodné chování bývalého člena klubu př. Jiřího Vykydala při včerejším posuzování
zvířat,
př. Resl konstatoval,

že stávající posuzovatelé jsou na dobré úrovni a navrhnul je

neměnit.

11) Př. Uhnavý Jaroslav přednesl zprávu revizní komise - konstatoval provedení revize finančních
dokladů a finanční hotovosti

k 01.12.2012. Všechny položky jsou řádně zapsány.

12) Př. Danišovič přednesl návrh usnesení:
a)

VČS schvaluje: -

přijetí nových členů klubu,
volby členů nového výboru zvoleného

veřejným

hlasováním tak, jak

byli navrženi př. Uličným,
zprávu o hospodaření klubu,
zprávu RK přednesenou

př. Uhnavým,

delegování stejných posuzovatelů na příští spec. výstavu jako letos,
konání speciální výstavy klubu AIHaDuBí 30.11.2013

v chovatelském

areálu ZO ČSCHTýniště nad Orlicí a
jmenování
b)

př. Uličného čestným předsedou klubu.

VČS bere na vědomí: - zprávu typizační komise a její zveřejnění ve zpravodaji,
zprávu o registraci králíků,
informace o proběhlých CV.

c)

včs

ukládá výboru: - aktualizovat webové stránky klubu,
aktualizovat

typizační

kódy

klubu

a zveřejnit

je

na webových

stránkách klubu,
zaslat na sekretariát
a podepsanými

ÚV ČSCH obsah zprávy o VČS spolu s vyplněnými

evidenčními kartami.

zajistit organizačně příští speciální výstavu klubu AIHaDuBL
zajistit účast člena výboru na schůzi ÚOK chovatelů králíků.
Zapsal odstupující jednatel klubu:

Př. Krejčí Josef v.r.

Ověřil předseda klubu AIHaDuBí:

fA .
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tESKÝ SVAZ CHOVA.TEL
Klub chovatelů krállkO
1
A!HaDuBl

seskStemvB

ZÁPIS
z výroční členské schůze ČSCH-klubu chovatelů králíků AIHaDuBí, konané dne 01.prosince 2012
v chovatelském
1)

za ČSCHTýniště

areálu

nad Orlicí.

Výroční členskou schůzi zahájil a řídil předseda výboru klubu AIHaDuBí př. Uličný Václav
přivítáním

přítomných

členů klubu s tímto programem:

Zahájení.
Uctění památky minutou ticha žesi"Iulych členů klubu př. Řezáče a nndřícha.
Přijetí nových členů klubu.
Volba členů nového výboru,

RK a typizační komise klubu.

Zpráva typizační komise.
Zpráva o registraci.
Diskuze.
Předání ČC a pohárů a
Usnesení a závěr.
2)

Jednatel klubu př. Krejčí seznámil přítomné s podanými

přihláškaml do klubu AIHaDuBí př.

Wierzbicki P., Vitásek Radomír, Daněk Rudolf a Resl Jaroslav. Žadatelé se představili a
seznámili členy klubu s druhem chovaných zvířat. Členo.vé klubu bez přtpcmřnek schválili
jejich přijetí za členy klubu.
3)

Volba návrhové

a volební

komise - byli schváleni př. JUDr. Danišovič Michal - předseda,

Gorčica Ivo a Dobeš Zdeněk. Stávající předseda klubu př, Uličný přednesl návrh na složení
nového výboru klubu chovatelů
nehodlá

z důvodu

králíků AIHaDuBí, zdůvodnil

věku a zaneprázdněnosti

návrh na složení výboru zněl:

předseda:

kandidovat

svůj návrh a sdělil, že sám již

na předsedu

výboru

klubu. Jeho

JUDr. Danišovič Michal

místopředseda:
jednatel:

Dobeš Zdeněk

Resl Jaroslav

pokladník:

Petr Josef

registrátor

: Uličný Václav

mluvčí klubu: Gorčica Ivo
člen: Forman Jaroslav
návrh na složení RK zněl:

předseda:

Uhnavý Jaroslav, členové: Štefan František a Novák·

Miloslav.
4)

Pokladní zprávu přednesl pokladník Petr Josef, která sděluje, že stav pokladny k 30.11.2012 je
11 73S,-Kč. Podrobná zpráva bude zveřejněna ve zpravodaji klubu.

S) Vzhledem

k nezaplacení

klubových

příspěvků

ani po urgenci

bylo

odhlasováno

zrušení

členství v klubu př. Jecha, Bčihma a Polácha.
6)

Př. Forman přednesl zprávu typizační
předseda,

JUDr. Danišovič

v klubovém zw"'vodaji'~
'."- -

tvplzařnl

"

Př. Ullčný Vá

a Forman Jaroslav-členové.

Zpráva

bude zveřejněna

na webových stránkách' klubu. VČS odsouhlasila, aby stávajíd složení

J ". ) )

k~ -.
.l

7)

Michal

komise, která pracovala ve složení: Dobeš Zdeněk-

~~a
.'

.uoJ

132 a Bí - 138.

.• ,.1

J~lo i v dalším funkčním období ve stávají~(m složení.
.,

,

.

sez..arni! se stavem registrace za rok 2012 takto: AI-

164, Ha - 235, Du-

