
Zpráva předsedy klubu o činnosti a plnění úkolů od  31.7.2016 do 27.1.2017 

 

Kontrola splnění bodů usnesení dané výboru minulou členskou schůzí 31.7.2016 : 

1) svolání členské schůze do 31.1.2017  - splněno 

2) návrh změn Zápisního řádu – předkládá dnes poradce chovu pí Kořínková – splněno 

 

Úkoly dané výborovými schůzemi a DR  do 27.1.2017 

1) žádost o členství v ACC od pí Nunvářové – žádost zamítnuta. Paní Nunvářová využila nabídku k 

uzavření smlouvy s nečlenem od 1.1.2017 

 

2)odeslání návrhů rozhodčích na klubové akce 2017 – pí Krátká – splněno 

1.4.2017 KV Kutná hora – Voláriková Linda SK,22.7.2017 SV Kojice – Vicky Umpleby CAN , 

21.10.2017 KV bez KV Brno Modřice – Nosek Josef 

 

3) pozvání Carin Östman kennel Caci´s k posuzování na podzimní Praze společně s klubem ASS 

- splněno   píNepomucká/Straková 

 

4) úkol daný DR na podnět pana Ing Václavoviče - odeslání dopisu pí Kučerové se žádostí o 

vysvětlení ke zpochybnění parentity vrhu A – pí Nepomucká – splněno 

 

5) projednání odpovědi pí Kučerové na tento dopis – informace , že po provedení genetických testů 

otec vrhu A  Starlaits Medhzik Raven Wings neshoduje s genetickým profilem  Agnes Queen Ruby 

Star . Paní Kučerová nechala udělat test svému psovi Nicolas Black Ruby Star a bylo zjištěno, že je 

s fenou Agner Queen Ruby star shodný. 

 

6) Na základě této informace byla svolána 23.11.2016 korespondenční schůze a navrženi a 

odsouhlaseni členové KK ve složení :  sl Michaela Hroncová, pí Lenka Budišová a p.Sedláček 

Jaroslav. KK si ze svého středu jako předsedu zvolila sl. Michaelu Hroncovou. 

V této chvíli probíhá s pí Kučerovou  kárné řízení , jednání stanoveno na 28.2.2016. O výsledku 

bude členská základna informována na webových stránkách klubu. 

 

7) 26.1.2017 jsem byla informováná pí Krátkou, že naše smlouva o pojištění s firmou DAS, nám 

byla vypovězena k 11.2.2016 . Firmou DAS byly odeslány dva doporučené dopisy s výzvou k 

úhradě dlužného pojistného ( ze dne 7.8.2015 a 9.12.2015) na adresu American cocker club o.s. , 

Mikulášovice 564. Bohužel pan Ing Václavovič nám tyto dopisy do dnešního dne nepředal a proto 

jsme nemohli učinit žádné kroky k nápravě a zrušení smlouvy zabránit včas. Paní Krátká se 

okamžitě po zjištění této situace spojila s ingVlčkem, který s námi smlouvu uzavíral a dohodla s 

ním uzavřením nové smlouvy v roce 2017. Všem pojištěným členům klubu se omlouváme, že 

nebyli od 12.2.2016 pojištěni. Částky jimi uhrazené budou vše, vráceny nebo dle dohody použity na 

úhradu platby nové pojistky. 

 

 

Zapsala: Nepomucká Eva 

předseda ACC z.s. 

 

Praha dne 28.1. 2017 

 

 

 

 

 


