
Zápis ze schůze výboru ACC dne 13.2.2018 v Pardubicích 

 

Přítomni: Eva Nepomucká, Eva Kořínková, Květa Maturová, Simona Krátká, Alena Straková 

Body jednání: 

 

1. Členská schůze 24.3.2017, Pardubice, Restaurace Tenis  klub , Labská 15 – začátek v 11:00 

11:00 – 12:00 přednáška MVDr. Beránek 

12:30 – 13:00 oběd 

13:00 – členská schůze 

Program členské schůze  

Zpráva předsedy 

Zpráva dozorčí rady 

Zpráva poradce chovu 

Zpráva ekonoma 

Zpráva matrikáře 

Návrh úpravy Zápisního řádu ACC z.s.  

- standardizace dle Zápisního řádu ČMKU (doklady požadované při 

zahraničním krytí, změna hranice věku u chovné feny) 

- podmínky uchovnění feny – vyšetření očí při uchovnění nebo až před prvním 

krytím 

- podmínky uchovnění feny – snížit počet povinných výstav při uchovnění 

importované feny starší 4 let na JEDNU výstavu  

- návrh na doživotní platnost očního atestu, který je u psa/feny proveden po 

osmém roku věku 

- rozšíření platnosti měření pro potřeby uchovnění na všech výstavách vyššího 

typu se zápisem v posudku a PP od rozhodčího  

- zavedení povinného čipování (od roku 2020 povinnost plošně) 

- Povinná kontrola čipů při uchovňování jedinců  na výstavách pořádaných 

klubem        

                                             -    Návrh úpravy bodovací tabulky Pes a fena roku 

 

2. Výbor schválil nákup čtečky čipů – p. Krátká 

 

3. Web   -     byla uzavřena smlouva o provedení práce s paní Alexandrou Křivohlavou 

- Výsledky výstav budou stahovány z DogOffice 

- Bude doplněn přehled vrhů 

 

4. Výbor navrhuje zpracování on-line katalogu chovných psů 



5. Poradce chovu seznámil s nekompletní dokumentaci krytí  

- Armani No.1 Northern Village a Xtreme Blond Charming Line v CHS Charming 

Line (krycí poplatek uhrazen s dvouměsíčním zpožděním,chybí oční atest 

psa) 

- Bono z Bettynho Světa a Adele D´Zalao Spain (chybí kopie PP a potvrzení 

chovnosti) 

- P. Kořínková bude o nesrovnalostech informovat chovatele a udělí pokutu 

dle Zápisního řádu 

6. Předsedkyně předložila  žádost  pana Jana Zdařila o doporučení na rozhodčího exteriéru – výbor 

žádost jednohlasně odsouhlasil 

7. Předsedkyně předložila žádost paní Nataši Mühlové o sponzorský dar konání 16. Mistrovství 

kokršpanělů v agility, který bude probíhat 28.-29.4.2018 ve Skochovicích – výborem byla 

chválena částka 1500,- Kč 

8. Grooming seminář  prostory zařízené 

organizační záležitosti se Zygmundem  Stelmachem – p. Nepomucká 

9. Klubová výstava Kojice  

- Logo a pozvánka – p. Maturová 

- DogOffice – p. Straková 

- Sponzoři – p. Krátká 

- Dárek rozhodčí – p. Nepomucká / p. Černá 

- Ceny – p. Krátká/p. Maturová 

- Prezentace Pes přítel člověka, web – p. Nepomucká 

- Událost FB – p. Straková/p. Maturová 

 

 

zapsala : Straková Alena Ing 


