Schůze výboru KCHJgdtČ ze dne 17. 8. 2008

Přítomni: Kalaš Petr, Kočárek Jaroslav, Řezba Jaroslav, Soukup Josef
Hosté:

JUDr. Lišková Zdeňka, Ing. Tisovský Pavel, MVDr. Pech Marek

Omluven: Ing. Černý Daniel
Za RK:

Kunc Ladislav – nedostavil se

Program:
l.
2.
3.
4.
5.

Zahájení.
Doplnění „ Stanov klubu“.
Projednání dopisu chovatelské rady.
Termíny klubových zkoušek 2009.
Ostatní.

l. Schůzi zahájil a přítomné přivítal Soukup Josef.
2. JUDr. Lišková přednesla výboru klubu návrh doplnění „Stanov klubu“. Některé body
byly po diskusi pozměněny. Písemně vyhotovené stanovy budou předloženy
členské schůzi ke schválení.
3. Výbor projednal dopis chovatelské rady , kde pan Šos Josef žádá o zařazení feny
Chytra ze Šosovny do chovu. Výbor tuto žádost zamítá.
4. Termíny klubových zkoušek:
26. a 27. 9. 2009
MFS Sokolov (pan Bejček)
17. a 18. 10. 2009
HZ Rokycany (pan Kalaš)
24. a 25. 10. 2009
BZ a BZH Jablonec nad Nisou (pan Kočárek)
5. Ostatní:
Poradce chovu pan Řezba informoval výbor klubu o krytí feny Gala z Lužanské hory.
Výbor konstatoval, že přijatá opatření jsou plně v kompetenci poradce chovu.
Výbor oznamuje členům klubu, že dnem 1. 10. 2008 končí platnost doporučení
ke krytí vydaných poradci Kadlecovými a Friedkem. Držitelé těchto doporučení je
zašlou na adresu - Jaroslav Řezba, K Erzu 83, Tursko – a požádají si o vystavení
nového doporučení.
Uzávěrka „Výstavního poháru“ je 1. 12. 2008. Podklady zasílejte na adresu pana
Jaroslava Řezby.
Výcvikář pan Kočárek navrhuje uspořádat „Klubové zkoušky vloh“.
Uzávěrka „Pracovního poháru“ je 1. 12. 2008. Podklady zasílejte na adresu pana
Jaroslava Kočárka.

Ekonom pan Kalaš předložil doklad na startovné ze SR - nelze jej proplatit, nejedná
se o klubovou akci „Slovenského klubu“.
Dosud nevyšel klubový „Zpravodaj“, přislíbený nejpozději na červen 2008. Vydavatel
pan Šos jej zatím nepředložil ani v digitální podobě. Výbor pověřuje presidenta
projednáním vydání „Zpravodaje“.
MVDr. Pech, pověřený vedením matriky, předložil výboru přihlášky nových členů –
všichni přihlášení byli přijati.
Ing. Tisovský, pověřený redakcí webových stránek, informoval výbor o rozšíření
webových stránek a o možnosti umístění seznamu chovných fen na stránkách (po
dohodě s poradci chovu).
President klubu Soukup Josef informoval o tom, že pan Friedek dosud oficiálně
nepředal funkci poradce chovu.
Revizní komise neoznámila výboru klubu řešení finanční otázky u poplatků za krytí
a uchovnění ( v období činnosti pana Friedka). Je nutné, aby revizní komise
po prostudování dostupných materiálů zaslala ekonomovi zprávu, jakým způsobem
tuto situaci řeší.
Zapsal dne 17. 8. 2008

Soukup Josef

