
Zápis z výborové schůze dne 19. 2. 2011 v Praze 

 

Účastnili se: E. Červená, E. Mayerová, Z. Vašková, D. Adamová, Y. Polajová, Z. Prášilová, 

M. Švarcová, J. Prášil, J. Čajka 

Omluveni: N. Kocíková  

Bez omluvy: K. Ospalý 

 

 

1) Zhodnocení akcí D. Adamovou: Info o podzimní klubové výstavě ve zpravodaji, tabulka o 

činnosti členů ve výboru ve zpravodaji. Požadavek předložit finální podobu klubového 

zpravodaje k odsouhlasení buď výborem nebo předsedou klubu. 

 

2) Akce na rok 2011: Termíny klubových setkání vyvěšeny na klubovém webu. Jarní a 

podzimní bonitace.  

Výstavní komise dodatečně schválila uspořádání klubových výstav v Rokycanech a ve 

Zbraslavi u Brna. 

Ing. Jaroslav Matyáš z časových důvodů odmítl posuzování klubové výstavy 11.6. v 

Rokycanech. Výbor ze seznamu náhradních rozhodčích (p. Vondrouš, p. Šimek, p. Adlt, p. 

Václavík) jednohlasně odsouhlasil p. Václavíka. 

 

3) Oznámeni zájemci o práci ve výboru -  pí. Sobíková (zájem pracovat jako konzultant pro 

plemeno Moskevský strážný pes), p. Tvrdek, pí. Sedláčková, pí. Wágnerová. 

 

4) Finanční záležitosti:  E. Mayerová pověřena zasláním doporučeného dopisu stávajícímu 

pokladníkovi Karlu Ospalému. Protože zatím p. Ospalý nereaguje na dotazy, v dopise bude 

vyzván, aby do 6.3.2011 předložil kompletní vyúčtovaní za rok 2010, včetně dokumentů, 

které převzal od pí. E. Kubínové. 

Oznámení o nutnosti změny čísla účtu do konce května, kdy končí platnost platební karty 

(momentálně není jiná možnost, jak z účtu získat hotovost). 

 

5) Výbor jednohlasně odsouhlasil návrh změn při uchovnění, který bude předložen na 

členské schůzi. Posudek od rozhodčího na bonitaci bude možno nahradit jedním posudkem 

z výstavy se zadáváním titulu CAC, se známkou minimálně VD. 

 

6) Jednohlasně odsouhlaseny úpravy znění a částky klubových sankcí. Při krytí dvou 

chovných jedinců, kteří splňují klubové podmínky chovného páru,  bez krycího listu – sankce 

3.000,- Kč. Při krytí dvou jedinců, kteří nesplňují podmínky chovu stanovené klubem (ale jsou 

starší 18-ti měsíců) – sankce 3.000,- Kč + 1.500,- Kč za za každé zapsané štěně. 

 



7) Oznámení od hl. poradce o změnách při zapisování do pomocného registru. 

 

8) Předsedou revizní komise Petrem Rajským předneseno zhodnocení činnosti klubu revizní 

komisí. 

 

9) Výbor neodsouhlasil návrh E. Mayerové (4 proti, 1 pro) informačně (bez omezení v chovu) 

provádět rtg vyšetření na DLK pro všechna plemena v klubu. 

 

10) Výbor jednohlasně odsouhlasil návrh o změně při provádění kontrol vrhu, který bude 

předložený na členské schůzi. Jedná se o nahrazení kontrol vrhu potvrzením lékaře na 

speciálním klubovém formuláři. Tento formulář by byl automaticky zaslaný s přihláškou vrhu. 

Díky tomu nebude nutné pořizovat čtecí čipová zařízení pro všechny stávající kontrolory. 

 

10) E. Mayerová vyslána jako zástupce klubu na valnou hromadu ČMKU. Do 14-ti dnů bude 

členům výboru zaslána zpráva o jednání na valné hromadě ČMKU. 

 

11) Na členské schůzi E. Mayerová zastoupí funkci pokladníka  - možnost platby stávajících i 

nových členů. 

 

12) Oznámení programu na výroční členskou schůzi, závěrečným bodem bude volba nového 

výboru. 

 

13) Výbor jednohlasně odsouhlasil drobné změny ve stanovách a chovatelském řádu klubu, 

které byly navrženy předsedou revizní komise. Jedná se o doplnění termínů, zanesení věcí, 

které byly již dříve schváleny a ošetření vztahu klubu a neorganizovaného člena. 

 

14) Předneseno info od hl. poradce chovu  E. Červené o stížnosti na ch.s. Erudit (přečteno 

na žádost stěžovatele). 

 

Zapsala dne 19.2.2011 Hana Chudomelová 

 

 


