
Zápis ze schůze výboru 23.6.2019. 

Přítomni dle prezenční listiny. 

 

1) přivítání hostů: Simona Svatoňová, Martin Houda, Eva Nosková zastoupena pí. Anderlovou, pí. 

Sedláková poradkyně RWS. 

Hlavní poradkyně chovu informuje o změně potvrzování výjimky pro ČMKJ k zápisu vrhu. 

Ekonomka žádá poradce chovu o zasílání informací ohledně nově uchovněných jedinců a udělených 

výjimkách. 

Zpravodaj – uveřejňování zpráv poradce chovu pouze 1x ročně do jarního čísla. Do podzimního se 

budou uvádět jen nově uchovnění jedinci. 

 

2) Poděkování za organizaci výstavy v Lysé nad Labem, zejména Viktoru Márovi. 

 

3) Bankovní účet KB – dohodnuto částečné odpuštění poplatků na 1 rok. Nabídka RB banky zatím 

odložena pro možnou komplikaci změny účtu a podaných žádostí na nabídku jiných bank. 

 

4) Chovné podmínky -  zrušen domluvený dnešní termín schůzky, nový termín naplánován až po 

prázdninách. 

 

Rozdělení kriterií dle zápisu VČS – displazie, exteriér, práce 

Změny návrhu -  Povinná displazie 

   Práce – pouze I. a II.cena 

 

5) Zkoušky vloh na rok 2019 – nabídnutá možnost 4.4. nebo 11.4. - bohužel oba dva navrhované 

termíny jsou nevyhovující. Zjistit možnost změny termínu. 

 

6) Žádost OMS Třebíč o možnost zadávání titulu CAC pro AO – dle domluvy v loňském roce 

ČPSK bude dávat souhlasy všem kteří podají žádost. 

 

7) žádost pana Smékala o rozšíření aprobace rozhodčího z exteriéru na AO. Schváleno. 

 

8) Info - Pohár Z Taranky, startovné 800,- člen klubu, 1200,- nečlen. Termín 14.-15.9.2019. 

 

9) Web – je před spuštěním, převod je potřeba dohodnout s R. Sedláčkem zajistí Martin Hučko 

 

10) Schválení nových členů č. 2653, 2652, 2650, 2649 

 

11) Předání nového razítka předsedovi ČPSK, matrikářce ČPSK, to bude předáno prostřednictvím 

S.Svatoňové společně s výsledky a zprávou hlavní rozhodčí a hlášení o průběhu KV. 

 

Hlavní poradce chovu zajistí výrobu razítek chovnosti pro jednotlivé poradce chovu. 

 

12) Nabídku na tisk samolepek zajistí Eva Straková – 100ks 

 

13) Poděkování za přípravu Klubového Zpravodaje 1/2019 Janě Votrubové a Hannah Melcerové 

Příspěvek J. Anderlové ke Zpravodaji – ohledně opakovanému zveřejnění fotek, chybné fotky 

 

Změna termínů pro KZ 2/2019, příspěvky dodat do konce 31.8.2019, termín náhledu 15.9. 2019. Do 

tisku v průběhu října. 

 

14) H. Melcerová ve spolupráce s E. Strakovou zkontaktují pana Provazníka ohledně návrhu 

odznaků. 



 

15) Facebook, kdo bude spravovat a administrovat ? 

Správcem bude informační referent Jana Votrubová, v případě její nepřítomnosti, nedostupnosti ji 

bude zastupovat Markéta Šmakalová. 

Informační referent předá informaci o této změně ostatním, kteří mají přístup k administraci FB. 

 

16) Termín příští výborové schůze 2. polovina září, bude upřesněno. 

 

 

Zapsala: Vladimíra Dvořáková 

Schválila: Jana Anderlová, Julie Poláková 


