Zápis ze schůze výboru klubu KCHJgdtČ
Chotěšov 30. května 2010

Přítomni:

Sokup Josef, Kalaš Petr, Ing. Chytrová Magdalena, Kočárek Jaroslav, Řezba Jaroslav

Omluveni: Ing. Černý Daniel, MVDr. Pech Marek
Za RK: Krpeš Ladislav, předseda
1)

Kladně bylo zhodnoceno konání a průběh ZV. Při větším počtu jagdteriérů na zkouškách je lepší
porovnání vrozených vlastností předvedených psů a fen.
Vysvětlilo se i nedorozumění na ZV v Jičíně.
2) Výborem byla kladně hodnocena organizace i průběh Klubové výstavy v Chotěšově.
3) Soukup Josef byl pověřen delegací rozhodčího na speciální výstavu v roce 2010.
4) Výroční členská schůze proběhne v Brníkově (slavnostní schůze k 20. výročí založení KCHJgdtČ).
5) Návrh konání klubové a speciální výstavy v roce 2011.
Klubová – Mýto – Rokycany
Speciální – Džbán – Praha
6) Ing. Chytrová – dotaz na způsob financování a finanční evidence klubových zkoušek. Vypracováním
směrnice byli pověřeni pan Kalaš a pan Kočárek. Směrnice bude zveřejněna na webu.
7) Výbor klubu bere na vědomí ukončení činnosti Ing. Černého jako poradce chovu. Agendu prozatím
převezme pan Petr Kalaš.
8) Za vystavení doporučení ke krytí psem v držení nečlena klubu je stanoven poplatek 200 Kč.
9) Změna chovných podmínek je možná pouze na volební členské schůzi. V mezidobí pouze na návrh
chovatelské rady a po odsouhlasení členskou schůzí. /Nadále platí sjednocení chovných podmínek s
Moravskoslezským klubem/.
10) Při žádosti o krytí na méně než dvě volné generace z pohledu rodičů musí žadatel doložit poradci
chovu výsledek vyšetření chovného páru na glaukom a luxaci. Vyšetření bude požadováno z důvodu
vyloučení tohoto dědičného onemocnění.
11) Uzávěrka zaslání příspěvků do Zpravodaje II/2010 je 15. 6. 2010.
12) Memoriál Františka Stehlíka v roce 2011 bude pořádat pouze KCHJgdtČ jako evropskou soutěž k
dvacátému výročí založení klubu.Vzhledem k náročnosti této akce bude výbor vděčný za jakýkoliv
sponzorský dar.
13) Josef Soukup a Petr Kalaš byly výborem pověřeni zpracovat propozice a obeznámit
s nimi všechny evropské kluby.
14) J. Kočárek sestaví a projedná plán klubových zkoušek na rok 2011 a zašle jej na ČMMJ. Žádáme členy,
kteří mohou nabídnout pořádání zkoušek, aby kontaktovali výcvikáře klubu.
Zapsal: Josef Soukup

