
Zápis ze schůze výboru konané dne 20. února 2016 
Pardubice

Přítomni: Eva Nepomucká, Eva Kořínková, Simona Krátká, Květa 
Maturová, Ing. Alena Straková (na telefonu)

Body jednání

1. Příprava Speciální výstavy Kojice 2016 - 

Přihlášky a katalog zveřejnění na webu – Ing. Straková 

Diplomy – Krátká

Sponzoři – S. Krátká, K. Maturová

Zajištění pohárů a cen – S. Krátká, K. Maturová, Kořínková
 

2. Seznámení výboru s výsledky soutěže Pes a fena roku  2015
   – E. Kořínková

3. Vyřazení psa Hall Of Lords Joy In The Horizont ze soutěže Pes a fena 
roku z důvodu nesplnění podmínek soutěže. Poradce chovu odešle 
dopis s odůvodněním slečně Petrové 

4. Zveřejnění výsledků soutěže Pes a fena roku 2015 na webu,   
předání pohárů se uskuteční na klubové výstavě v Kojicích  

- E. Kořínková

5.Informace poradce chovu o udělení pokuty paní R. Heblíkové 
za pozdní dodání dokladů  

    Hlášení vrhu pro poradce chovu  
    Přihláška k zápisu vrhu štěňat            - E. Kořínková 



6. Návrh termínů výstav pořádaných klubem na rok 2017 - 

25. března 2017  –    Klubová výstava

29. července 2017 - Speciální výstava

18. listopadu 2017 – Klubová výstava  bez KV

7. Dodání ověřených dokumentů z Mimořádné schůze 20.2.2016 
Mgr. Lubinovi pro přeregistraci klubu.     - E. Kořínková

8. Pokračovat v jednání s Klubem Aglických špringršpanělů 
zastoupeným paní Evou Madziovou o možnosti pořádání společné 
klubové výstavy dne 26.11.2016 (pos. Stephanie Richard , Austrálie) 
rozpočet předložit na příští schůzi ACC 30.7.2016 - E.Nepomucká

9. Připravit návrh rozhodčích pro výstavy v roce 2017 – výbor

10. Prověřit nové prostory pro pořádání klubových výstav na rok 2017
– S.Krátká + E Kořínková

11. Úkoly členské základny pro výbor výbor:

- návrh p. Snížkové na vydání ročenky či kalendáře klubu, založení 
klubového profilu na  Facebooku 

- návrh p. Snížkové na zveřejňování udělených výjimek na webu

- návrh p. Snížkové na podporu dalších aktivit např. agility

- návrh p. Žáčkové na zrušení měření na klubových a speciálních 
výstavách



- zjištění rozpočtu a bližších informací k plánované klubové výstavě 
26.11. 2016 

- využití  nabídnuté spolupráce s paní Hroncovou -  zjištění nákladů a 
možností zpracování ročenky

Zapsala: Krátká Simona

-  


