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Vážení přátelé,

v důsledku epidemie COVID byla odvolána Ústřední konference chovatelů králíků, která se měla
konat 20. 9. v Přerově. Pokud by nebyla odvolána, nezúčastnil by se jí beztak dostatečný počet
delegátů z obavy o své zdraví – v termínu potvrdilo účast pouze asi 25 % organizací a nebyla by
usnášeníchopná.
Důležitými body programu bylo projednání a schválení přeložených návrhů novelizací řádů pro
činnost chovatelů králíků, především „registračního rádu“. Tyto návrhy dostali delegáti mailovou
poštou již před konferencí.
Vzhledem k tomu, že považujeme za vhodné, aby tyto řády vstoupily v platnost od 1. 1. 2021 a
chovatelé, registrátoři a posuzovatelé pracovali podle novelizovaných a schválených dokumentů,
žádáme delegáty okresních, oblastních organizací a delegáty Klubů o následující:
1. Zaslání připomínek (které jistě již měli připraveny na konferenci) mailem do 30. 9.
tajemníkovi ÚOK CHK. Připomínky a návrhy (číslované 1. až X.) jasně formulujte k
jednotlivým bodům a zdůvodněte. ÚOK každý zdůvodněný návrh projedná a vypořádá. Do
15. 10. 2020 dostanou mailem delegáti zpět zpracovaný konečný návrh k projednání a
odsouhlasení společně s vypořádáním připomínek.
2. Hlasování o přijetí jednotlivých materiálů mailovou poštou do 7. 11. na adresu
tajemníka ÚOK. Hlasy delegátů, kteří nezašlou připomínky a nevyjádří se, budou
považovány za souhlasné. Na příští konferenci (to ale nevíme nikdo kdy) budou
odsouhlaseny usnesením.
ÚOK projedná konečné znění a stav hlasování na příštím jednání (pravděpodobně 12. 11. 2020
v Lysé nad Labem v závislosti na nákazové situaci). Konečné znění bude zveřejněno do 30. 11.
2020 na webových stránkách v sekci KRÁLÍCI.

Děkujeme za Vaši spolupráci.
M. Martinec, předseda ÚOK chovatelů králíků

