Zápis z výborové schůze
Projednávané body výborem od 25. 5. 2013
1. 5. 2013 – informovala HPCH o vrhu fenky Aja od Zdenky – dlouhosrstá, otec Grisha
z Hosova Vršku – dlouhosrstý – narozena dvě krátkosrstá štěňata. Výbor klubu rozhodl o
provedení testů DNA. Stěry provedli Vintr, Vintrová u matky štěňat, 2 štěňat, u psa Grisha z
Hosova vršku a u psa Gypsy King Ave Bengál.
25. 5. 2013 – zveřejnění seznamu vystavovatelů na Klubovou výstavu bez titulu Klubový vítěz
v Ostravě na fb – výbor klubu nesouhlasí, výstava je organizována pod KChČaN a seznam
vystavovatelů bude zveřejněn výhradně na stránkách klubu.
Neuveřejňovat na fb: Vintrová, Pertlová, Svobodová, Vintr, Zedník, Dlabolová
Bez reakce: Ing. Veselý
27. 5. 2013 – uveřejnění výsledku sbírky „Čivava v nouzi“, kterou zorganizovala
pí. Přichystalová na webových stránkách klubu.
Souhlasí: Vintrová, Svobodová, Vintr, Zedník, Dlabolová
Bez reakce: Pertlová, Ing. Veselý
27. 5. 2013 – schválení výše pokuty chovatelce za dva vrhy na jedné feně v jednom roce.
Odsouhlaseno: všemi členy výboru
28. 5. 2013 – p. Zedník navrhl propagaci klubové sbírky „Fond ohrožených psů“, gestor
pí. Pertlová, a sbírky „Čivava v nouzi“, aktivita pí. Jebavé, v katalogu DUO výstavy a klubovém
zpravodaji.
Souhlasí: Zedník, Vintrová, Svobodová, Vintr, Dlabolová
Bez reakce: Pertlová, Ing. Veselý
Oslovena pí. Pertlová k zaslání podkladů na propagaci – bez reakce.
Oslovena pí. Jebavá – v současnosti propagaci nepotřebuje, ponecháno pro další období.
29. 5. 2013 – Návrh dopisu chovatelce (viz výše) – odsouhlasení znění dopisu.
Souhlasí: Vintrová, Pertlová, Svobodová, Vintr, Zedník, Dlabolová
Bez reakce: Ing. Veselý
6. 6. 2013 – pí. Holubová si požádala o uveřejnění ve zpravodaji: Dne 5. 6. 2013 v nedožitých 9
letech uhynul Cheekych Best o ze Best. Nikoušku budeš mi chybět a nikdy na tebe nezapomenu. Jana
Holubová.
Výbor klubu zveřejní pouze informaci o úmrtí chovného psa – bez poslední věty:

Svobodová, Vintr, Zedník, Dlabolová
Uveřejnit celé včetně poslední věty: Pertlová, Ing. Veselý.

Vintrová,

11. 6. 2013 – Pí. Pertlová od měsíce února zajišťovala placky s logem klubu – připínáčky na
startovní čísla na výstavu. Předběžně měla dohodnutou cenu 70 Kč.
Necelých 14 dnů před výstavou oznámila, že cena bude 95,- Kč, což výbor neodsouhlasil.
Pí. Svobodová operativně zajistila placky za nižší než původně schválenou cenu do termínu
konání DUO výstavy tak, aby účastníci mohli obdržet.
17. 6. 2013 – zakoupeny poháry na DUO výstavu, tzn. na Speciální i Klubovou výstavu a
poháry pro TOP čivavu – zajistil p. Vintr, pí. Vintrová
P. Zedník zajistil diplomy a drobné ceny do soutěže Dítě a pes, poháry pro děti dodala
pí. Pertlová.
18. 6. 2013 – prezidentka klubu seznámila výbor s protokolem testu DNA. Ověřeno otcovství
psa Gypsy King Ave Bengál.
18. 6. 2013 – pí. Pertlová upozornila na odsouhlasené kontroly hospodaření, které má
provádět KRK 2x ročně.
Řešení spadá do kompetence KRK.
19. 6. 2013 – do tohoto data byly brány přihlášky, prováděny změny na žádost chovatelů o
rozdělení psů do tříd. Poděkování pí. Dlabolové za obětavou práci, která se snažila
vystavovatelům vyjít vstříc a ještě tři dny před výstavou nemohla sestavit katalog.
22. a 23. 6. 2013 - DUO výstava Jičín – organizačně zajistila pí. Dlabolová.
Pomoc na výstavě: Zedník, Vintr, Vintrová, Svobodová.
24. 6. 2013 – na žádost pí. Svobodové řešena výše pokuty pro chovatelky z vrhu, ve kterém
byla dvě krátkosrstá štěňata po dlouhosrstých rodičích (viz výše – testy DNA)
Fakturu za testy DNA zaplatí společně – dle jejich dohody uhradí částku na klubový účet
(hospodář již zaplatil fakturu, která přišla na adresu zadavatele, tj. klub)
Pokuta za porušení zápisního řádu za každé štěně:
Pro obě chovatelky – obě byly přítomny u krytí a porušily zápisní řád: Vintrová, Vintr,
Svobodová, Zedník, Dlabolová
Pokuta pro majitelku psů (zkušenou chovatelku): pí. Pertlová
Pokuta pro majitelku feny (Zápisní řád porušila majitelka chovné feny tím, že umožnila nebo
dovolila krytí své chovné feny dvěma psy během jednoho hárání.) – Ing. Veselý

