Výborová schůze KRaAOP
Praha, 30.4.2011

Za výbor přítomni:
Mgr. Denisa Adamová (DA)
Eva Červená (EC)
Ing. Eva Mayerová (EM)
Táňa Sobíková (TS)
Josef Svoboda (JS)
Soňa Vágnerová (SV)
Za revizní komisi přítomni:
Petr Rajský (PR)
Ester Románková (ER)
Omluvena:
Zdeňka Prášilová (ZP)
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ÚČETNICTVÍ KLUBU + VEDENÍ EVIDENCE ČLENU












D. Adamová informovala o vzniku nového klubového účtu, u kterého byla
zavedena i karta a internetové bankovnictví. Členi byli o novém účtu informováni
prostřednictvím klubového webu dne 8.4.2011.
Klubový účet byl zřízen předsedkyní. Výbor odsouhlasil, že k internetovému
bankovnictví bude mít přístup kromě předsedy také pokladník – J. Svoboda.
Pokladník – J. Svoboda bude mít jediný přístup k pokladně, což výbor
jednohlasně schválil.
J. Svoboda zrekapituloval stav financí k dnešnímu dni s tím, že každé čtvrtletí
bude poskytnuta přehledná finanční zpráva o stavu pokladny a klubového účtu
členům výboru. Členové klubu budou následně informováni na klubovém webu,
a to za první pololetí nejpozději do 06/2011 a následně na konci roku.
J. Svoboda dořeší s bývalými členy výboru nesrovnalosti v dodaných účtech,
případně v nedodaných účtech, a to během května.
Všechny klubové akce musí být vyúčtovány pokladníkovi (osobně nebo
doporučenou poštou) nejpozději do 10 kalendářních dnů (jinak nebudou
proplaceny), což výbor jednohlasně odsouhlasil.
V případě, že budou neuhrazeny členské příspěvky v plné výši dle platného
ceníku, bude člen vyzván k zaplacení rozdílu. Pokud částku po výzvě do doby
uvedené neuhradí, nebude se finanční částka vracet a plátce se stává
nedoplacením členského příspěvku nečlenem. Výbor jednohlasně schválil.
J. Svoboda byl pověřen nechat vyhotovit klubové razítko pro místopředsedu +
vyhotovit seznam stávajících razítek + členů výboru, kteří jsou opravněni je
používat.
E. Mayerová bude aktualizovat v průběhu roku stav členů klubu, a to vždy
k poslednímu dni v měsíci, na klubovém webu. Jednohlasně odsouhlaseno
výborem.

KLUBOVÁ VÝSTAVA – ROKYCANY
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Tato výstava se již tradičně koná při Krajské výstavě v Rokycanech dne
11.6.2011, posuzovat bude p. Miroslav Václavík. Po skončení klubové výstavy
bude probíhat 1. ročník celostátní soutěže v handlingu, a to ve dvou věkových
kategoriích – BABY (věk 4-9 měsíců) a OPEN (věk od 10 měsíců výše), členi
informováni prostřednictvím klubového webu. Bližší info na webu.
Před zahájením klubové výstavy budou předáni poháry a diplomy klubovým
šampiónům – poháry i diplomy zajistí S. Vágnerová.
Poháry budou objednány E. Červenou a D. Adamovou.
J. Svoboda zajistí sponzora – Happy Dog. E. Červená zajistí zveřejnění sponzora
v katalogu.

KLUBOVÝ ŠAMPIÓN
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Výbor odsouhlasil, že pro udělení klubového šampióna není nutná účast na
klubové výstavě, ostatní podmínky zůstávají v platnosti. Platí s okamžitou
platností. Za změnu na klubovém webu zodpovídá E. Červená.
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KLUBOVÁ A SPECIÁLNÍ VÝSTAVA – ZBRASLAV















Ze čtyř oslovených rozhodčích, odhlasoval výbor, že Klubovou výstavu bude
posuzovat KAO a SAO specialistka a chovatelka, a to pí. Anna Bushniak
z Ukrajiny. Speciální výstavu bude posuzovat p. Kostandin Shankov z Bulharska,
a to na základě výborných referencí z Německa. Blížší informace o rozhodčích
budou umístěny včas na klubový web.
Pozvánky pro rozhodčí připraví D. Adamová v anglickém jazyce. E. Mayerová
v ruském pro ukrajinskou rozhodčí.
E. Mayerová bude kontaktní osobou pro pí. Bushniak a D. Adamová pro K.
Shankova.
E. Mayerová zjistí cenové možnosti letenek ve spolupráci s J. Svobodou,
následně informuje výbor, aby se mohly zakoupit nejpozději do konce května.
Ubytování pro rozhodčí zajistí T. Sobíková dle instrukcí od D. Adamová.
J. Svoboda zajistí sponzora – Happy Dog , který bude výhradním sponzorem
celého víkendu.
D. Adamová zajistí propozice a přihlášky, které budou umístěny v květnu na
klubový web. Ověří i možnost elektronického přihlašování.
Po druhé uzávěrce bude vyhotoven katalog – zajistí E. Červená a budou
objednány poháry – zajistí S. Vágnerová
J. Svoboda zajistí zapisovatelky a personál do výstavní kanceláře.
Propagace výstavy – DA navázala na spolupráci s redaktorkou z časopisu Pes
přítel člověka, kde bude celá akce propagována, a to v č. 7-8/2011, následně bude
publikována i reportáž z celého víkendu. Ostatní členové výboru se budou snažit
o propagaci akce prostřednictvím internetu či tisku.
Na organizaci + přípravě výstavy se budou podílet všichni členové výboru, T.
Sobíková zajistí ubytování dle požadavků jednotlivých členů výboru co nejdříve.
Jakákoliv pomoc od členů je vítána.:-)

KLUBOVÁ SETKÁNÍ





Od června 2011 se začnou opět konat pravidelně klubová setkání na Moravě.
Přehled termínů bude během května dán na klubový web. Kontaktní osobou bude
E. Mayerová.
Výborem byla schválena nová pravidla pro účast na klubových setkáních. Na
všechna setkání je nutné se předem závazně hlásit kontaktní osobě uvedené na
webu, ale nebude nutné zasílat poplatek dopředu, bude vybírán až na místě.
Dle účasti na nadcházejících klubových setkání bude výborem vyhodnoceno, jak
často se budou setkání konat a členi o tom budou informováni prostřednictvím
webu.
Výborem schváleny nové klubové poplatky:
o Poplatek pro člena s jedním psem = Kč 150,-o Poplatek pro nečlena klubu s jedním psem = Kč 200,-o Za každého dalšího psa (člen i nečlen) = Kč 50,--

RUZNÉ




J. Svoboda zajistí štítky na poháry na klubová setkání a na bonitace dle zadaných
požadavků.
S. Vágnerová bude zpracovávat novinky týkající se oblasti vystavování z ČMKU
tak, aby se daly vhodně a přehledně umístit na klubový web.
Pojištění klubových akcí – možnosti zjistí P. Rajský, následně o nich bude
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informovat výbor.
Cestovní náhrady – výbor si odsouhlasil snížení proplácení cestovní náhrad pro
organizátora klubových akcí (organizátor musí být předem pověřen předsedou
k organizaci takové akce), a to následovně (dosud proplácena částka Kč 4,--/km):
o Do 50 km v jednom směru – Kč 300,-o Do 100 km v jednom směru – Kč 500,-o Nad 100 km v jednom směru – Kč 1.000,-o Ostatní členové výboru, pokud se účastní akce, ale nejsou hlavním
organizátorem, nedostávají cestovné proplaceno, ale mají vstup na akci
zdarma.
Klubový zpravodaj – výbor navrhne na nadcházející členské schůzi, aby bylo
zrušeno vydávání klubového zpravodaje, jelikož veškeré informace, které dosud
obsahoval, byly a jsou uvedeny na klubovém webu. Pokud nebude odsouhlaseno,
je nutné navrhnout novou redakční radu.
Členská schůze se bude konat dne 2.7.2011 od 13:00 hodin, místo bude
upřesněno. Info je již na klubovém webu.

Zapsala: Mgr. Denisa Adamová

-4-

DA

DA

