Klub chovatelů čivav a naháčů

V Brně dne 18. 3. 2013

Předmět: Přehled jednacích bodů výboru KCHČaN od 2. 12. 2012 do 18. 3. 2013
2. 12. 2012 Klubová a Speciální výstava jako DUO Jičín
návrh – paní Vintrová, souhlas všichni členové výboru
projednávání organizace výstavy
návrh paní Vintrová předávat klipsy s logem klubu členům KCHČaN
výbor se dohodl, že bude hledat dodavatele + vzorky, zůstává v jednání
7. 1. 2013 Dopis od CHK ČR o. s. – Respektování chovnosti jedince uchovněného
CHK ČR o. s. funkcionáři KCHČaN
Veselý vypracoval odpověď
souhlas: Vintrová, Svobodová, Dlabolová, Pertlová, Vintr,
bez vyjádření: Zedník
Odpověď odeslána 14. 1. 2013 – předseda ing. Jančík, jednatel
Uriánková, na vědomí paní Jarošová ČMKU
17. 1. 2013 DUO Jičín – projednání organizace výstavy
Odsouhlasení uveřejnění dopisu CHK ČR o. s. ze dne 7. 1. 2013 a
odpovědi ze dne 14. 1. 2013 KCHČaN na internetových stránkách klubu
v plném znění
souhlas: všichni členové výboru
20. 1. 2013 Paní Makowetzová – informace HPCH paní Svobodové, chovatelka
nakryla svým psem, který byl uchovněn v CHK a nebyl předveden
v našem klubu před krytím, v řešení Svobodová
22. 1. 2013 DUO Jičín – schválení propozic + přihlášky
návrh vypracovala paní Dlabolová – verze pro tisk schválena výborem předáno pro tisk do Zpravodaje webmasterovi (Zedník).
24. 1. 2013 Žádost o dodání svod kódů na WEB (e-mail paní Veverkové)
webmaster Zedník – dopracoval a dal na internet 25. 1. 2013
25. 1. 2013 Dopis paní Holubové – příspěvek do Zpravodaje
odpověď vypracovala: Svobodová
souhlas Vintrová, Zedník, Dlabolová, Vintr, Pertlová
nevyjádřil se: Veselý
předáno Zedníkovi k tisku do Zpravodaje
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27. 1. 2013 Fond ohrožených psů (na základě rozhodnutí členské schůze)
vypracovala Pertlová – text schválen celým výborem 31. 1. 2013
předáno Zedníkovi k tisku do Zpravodaje
Výbor klubu zároveň odsouhlasil zaslání finanční pomoci našim členům,
kteří pečují o čivavy majitelky p. Radky Veselé a to:
p. Ing Vandělíkové - 1000 Kč, paní Tomiškové – 500 Kč.
29. 1. 2013 Klipsy pro členy KCHČaN
návrh Vintrová - projednání prvních návrhů, počet 200 – 300 ks
pokračuje se v hledání dodavatele, rozhodnutí dle ceny a kvality
4. 2. 2013 Paní Makowetzová - jednání ohledně požadavku vysvětlení předvedení
chovného psa a korespondence s HPCH a kárného dopisu pana Vintra
ohledně nepředvedení uchovněného psa v CHK, který je v majetku člena
KCHČaN.
Trváme na předvedení psa uchovněného v jiném klubu (dle usnesení
členské schůze).
Odpověď vypracovala Svobodová, odeslána e-mailem 11. 2. 2013
Schváleno: Svobodová, Vintrová, Vintr, Zedník, Dlabolová
Bez vyjádření: Pertlová
Nesouhlas: Veselý
7. 2. 2013 Zpravodaj č. 1 /2013
Zedník předložil první verzi k posouzení
Odsouhlaseno celým výborem 13. 2. a odesláno do tisku.
14. 2. 2013 Dopis paní Rajfová
Paní Rajfová zaslala dopis paní Vintrové, rozesláno na členy výboru.
Rozhodnutí: Svobodová vznese dotaz na paní Nedělovou
17. 2. 2013 Dopis Poustecká + Makowetzová na ČMKU ohledně uznávání chovných
jedinců, odpověď paní Tiché: Pokud některý klub požaduje, aby se
jedinec, jemuž byla chovnost přiznána druhým klubem, a byl na základě
splnění chovných podmínek plemennou knihou řádně přeregistrován,
absolvoval uchovnění i v dalším klubu, dopouští se přestupku proti výše
uvedeným předpisům.
Upozornění na dopisy předala výboru Pertlová
Výbor vzal na vědomí s tím, že výbor nikdy chovnost nezpochybnil a
chovné jedince z CHK uznává.
18. 2. 2013 Klipsy pro chovatele KCHČaN
Svobodová – cena za kus 2,10 € + 20 % DPH, tady do 65 - 70 Kč za kus
dle hodnoty Eura při množství 200 – 300 ks, vzorek nebyl předložen, další
nabídku zjistila Pertlová – cena 70,- Kč.
Výbor vzal na vědomí. Zatím neodsouhlaseno
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18. 2. 2013 Dotazník – Mexický naháč
Paní Jarošová (ČMKU) zaslala žádost o vyplnění dotazníku ohledně
chovu mexických naháčů
Veselý vypracoval v angličtině (spolupracovali Vintrová, Svobodová),
odesláno paní Jarošové 25. 2. 2013
27. 2. 2013 Vznesen požadavek paní Veverkové na zveřejnění projednávaných bodů
výborem KCHČaN a uvádění hlasování jednotlivých členů výboru
Veselý vypsat body od 2. 12. 2012 a předat výboru
Předáno výboru 19. 3. 2013 k odsouhlasení
9. 3. 2013 Dopis ČMKU – reakce na jednání KCHZ ČMKU ve věci stížností paní
Poustecké a Makowetzové ohledně uznávání uchovněných jedinců
v druhém klubu.
Dopis s usnesením KCHZ a schválením P ČMKU – dán na stránky
KCHČaN v plné verzi
Svobodová – napsala stanovisko HPCH a seznámila s ním členskou
základnu prostřednictvím internetových stránek našeho klubu (11. 3. 2013)
Svobodová navrhla svolat mimořádnou členskou schůzi pouze k tomuto
bodu, z důvodu časového presu
Souhlasí: Vintrová, Vintr, Veselý, Pertlová
Zdrželi se: Dlabolová, Zedník – upozornili na nedostatek času na členskou
schůzi.
11. 3. 2013 Dopis paní Vilišové – Žádost o zveřejnění hospodaření klubu za rok 2012,
nebylo ve Zpravodaji č. 1/2013, možnost obdržet kvalitnější pohár a
diplom za klubového šampiona, možnost uvést jméno chovatele se
jménem psa.
Odpověděla paní Vintrová – Zpráva o výsledku hospodaření odeslána
webmasterovi k uveřejnění na web a bude ve Zpravodaji č. 2/2013.
Poháry se řeší dle financí klubu a nabídky prodejce. Webmaster sdělil, že
zveřejnění jména majitele psa, popř. kontaktních údajů, je možné pouze
se souhlasem (písemným nebo elektronickým) dotyčného majitele.
12. 3. 2013 Valná hromada Praha 16. 3. - Vintrová se nemůže zúčastnit z důvodu
nemoci, oznámila členům výboru a požádala o náhradníka z výboru
Omluveni: Zedník, Vintr, Svobodová, Dlabolová
Bez reakce: Veselý, Pertlová
15. 3. 2013 Prezidentka Vintrová seznámila výbor s e-mailovou korespondencí s paní
Vilišovou. Paní Vilišové byla sdělena cena pohárů pro klubové šampiony,
omluva za neuveřejněnou zprávu o hospodaření a sjednání nápravy. Co
se týká sponzorství, vše je na domluvě. Co se týká nákladů na klubovou
výstavu v Jičíně - navrhla paní Vintrová, ať paní Vilišová kontaktuje
zodpovědného pracovníka výboru, tzn. hospodáře
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17. 3. 2013 HPCH seznámila výbor s tím, že ing. Jančík odložil svod čivavy paní
Macháčkové na svodu CHK ČR, výbor vzal na vědomí
Vintrová svolala na duben 2013 oficiální výborovou schůzi a požádala
členy o návrh termínu, který by vyhovoval všem.
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