
Zápis ze schůze výboru konané dne 15.10.2016 v Kojicích 

Přítomni: Eva Nepomucká, Ing Alena Straková, Simona Krátká, Eva Kořínková a 

Květa Maturová 

Body Jednání : 

1) Kontrola úkolů od členské schůze 30.7.2016 

a) Žádost o členství v ACC od pí Nunvářové  - žádost zamítnuta  
                paní Nunvářové bylo nabídnuto chovat na základě smlouvy  s nečlenem 

               pí. Nepomucká pověřena odeslat dopis - Splněno 
b) Zajistit odeslání návrhů rozhodčích pro rok 2017 MV a NV – pí 

Nepomucká – Splněno 

c) Zajistit odeslání návrhů rozhodčích na klubové akce 2017 – pí Krátká- 

Splněno 

d) Pozvání paní Carin Östman (kennel Caci´s) na posuzování podzimní 

MV Praha společně s klubem ASS – pí Nepomucká, Straková-Splněno 

e) Zajištění organizace KV Kojice 15.10.2016 – pí Straková,Krátká 

,Maturová,Kořínková- Splněno 

f) Na základě podnětu DR , dané Ing Václavovičem, byl zaslán pí 

Kučerové dopis se žádostí o vysvětlení ke zpochybnění paternity jejího 

vrhu A CHS Ebby Star – pí Nepomucká – Splněno 

2)  Výboru byl doručen dopis pí Kučerové s informací, že na základě 

genetických testů bylo zjištěno, že rodiče uvedené v průkazech původu 

vrhu A ( Starlait Medhzik Raven Wings x Fantasy Fly Ruby Star) se 

NESHODUJÍ s genetickým profilem testovaného štěněte ( Agnes Queen 

Ebby Star). Pí Kučerová informovala výbor, že nechala otestovat svého 

psa Nicolas Black Ruby Star, jako pravděpodobného otce štěňat. 

-výbor bude čekat na výsledků testů a poté bude zahájeno šetření 

s chovatelkou dle Kárného řádu ACC z.s. 

3)  Výboru byla doručena žádost pí Žáčkové o udělení výjimky při uchovnění pro 

psa Key to Heart Bohemia Ester .Vzhledem k tomu,že žádost neměla potřebné 

náležitosti, bude vrácena chovatelce k doplnění- dopis odešle poradce chovu pí 

Kořínková 

 



4) Výbor byl pověřen členskou schůzí 30.7.2017 ke svolání členské schůze do 

31.1.2017. Termín členské schůze byl odsouhlasen na 

28.1.2017 v Praze .(přesné místo bude doplněno v řádném termínu)-pí 

Nepomucká 

5) Návrh zpoplatnění žádostí o výjimku při uchovnění – návrh připraví 

poradce chovu ke schválení členskou základnou na 1/2017 

6)  Návrh na propagaci plemene a nábor nových členů – Vánoční dárek 50% 

sleva  pro každého člena na jedné klubové akci – pí Straková 

7) Zaktualizovat seznam opthalmologů na webových stránkách –pí 

Kořínková 

8) Jednání o návrhu na zavedení titulu Pracovní šampion (podnět pí Herzová 

Lenka)-pí Nepomucká vznese dotaz na ČMKU o možnostech vyhlášení 

tohoto titulu. 

9) Byl projednán návrh poradce chovu na zveřejnění databáze všech 

chovných psů, včetně psů v majetku nečlenů klubu.-schváleno  

10) Přepracování tabulky Pes a Fena roku v souladu s platným výstavním 

řádem – pí Kořínková 

11) Doplnit /zdůraznit textaci Zápisního řádu v Podmínkách chovnosti – že 

v případě NEČLENA, MUSÍ být před žádostí  o uchovnění  podepsána 

smlouva s nečlem .- pí Kořínková 

12) Návrh výboru na nové rozhodčí  (navržen p. Zdařil) 

13) Byla odsouhlasena úprava ve formuláři  Potvrzení o krytí feny o doplnění 

kontaktů majitele feny o telefonní číslo a emailovou adresu.-pí Kořínková 

14) Odsouhlasena žádost o členství  pí. Samanty Kopecké –pí Maturová 

15) informace ekonoma pí Strakové- faktura za právní služby ve výši 4400Kč 

+ DPH byla uhrazena z účtu ACC. 

16) Byl projednán návrh na přidání programu pro děti – školení handlingu na 

klubových akcích  



17) Zajistit aktualizaci kontaktních osob na stránkách ČMKJ – pí Nepomucká 

 

Zapsala : Eva Nepomucká  

 

 

 


