
Zápis  schůze výboru klubu 
 
Dne 20.3.2010 
 
Přítomní:  
Fiala, Kracíková, Kucková, Kůsová, Matějek, Náhlovská, Svobodová, Zemková 
 
Omluveni: Vondráčková 
 
Výbor byl zahájen s 8 členy, schůze je usnášeníschopná.  
 

 

Zahájení schůze Výboru: 

1) Import anglického psa – Kateřina Pánková – žádost o vyjádření Výboru 

Na základě vaší žádostí poskytuje výbor klubu následující vyjádření: 

Pes Amethrickeh Apparation byl v roce 2009 posouzen na výstavách v ČR se známkou 

výborný, byl posouzen i na bonitaci 7.11.2009 v Praze s výsledkem chovný. Na MVP 

v Brně 7.2 2010 byly posuzujícím rozhodčím při kontrole uší shledány nepříliš patrné 

a zcela zhojené jizvy v místě klopení.  

 

2) Říjnová výstava KV + SV – zajištěny prostory v Kynologickém areálu Rychety. L. 

Kucková – informace o předběžné rezervaci areálu v Lysé nad Labem, parkování cca 

pro 100 vozidel, možnost občerstvení, další návrh hala Litoměřice. 

Náhlovská – informace o další možnosti - hala Kladno – 800,- za hodinu, koberec se 

musí půjčit. 

 

Nový úkol - 14/10 – Kucková – zjistit podmínky výstaviště v Litoměřicích, dořešit finanční 

náročnost, možnost ubytování a zda jsou schopni dodat lidi 

Termín: co nejdříve 

  

S naší speciální výstavou by měla proběhnout klubová výstava bez zadávání titulu 

klubový vítěz ČKCHŠ – jakmile bude známo místo, svolá se schůzka s ČKCHŠ a 

dohodne se finanční stránka věci, na koho budou přihlášky, rozhodčí atd.  

Návrh - Jeden den bude výstava ČKCHŠ – každý klub zvlášť propozice, přihlášky, nám 

zaplatí ČKCHŠ část nákladů na rozhodčího, ½  nákladů na pronájem plochy na jeden 

den.  

Přihlašování online přes stránky ČMKU – Dog office – je to zdarma. Je možno o to 

požádat, aby nám dali přístupy. Nyní se to testuje. 



 

Nový úkol - 15/10 – Kracíková – zažádat o přístupy. 

Termín: co nejdříve 

 

3) Výstava v Řepči – 15.5.2010 - doprava rozhodčích na výstavu, Angličani mají zajištěn 

hotel ze soboty na neděli v Praze. Budou vyzvednuti na letišti v pátek, dovezeni je 

do Tábora na hotel. Pan Kerihuel možná dojede autem. Překladatelé – Lenka 

Petrášková, případně paní Lišková, překlady z angličtiny do češtiny. V neděli budou 

odvezeni do Prahy. Dotaz na styl posuzování – zda anglický nebo náš – bude lepší 

posuzovat v našem stylu (tj. posudky pro všechny posouzené jedince) 

 

Termín příštího výboru v 20.6.2010 v Táboře. 


