
 

 
 

Zápis z výborové sch ůze ze dne 21. 4. 2013 v Praze - Uh říněvsi  
 
 
 
Přítomni: Vintrová, Vintr, Dlabolová, Zedník, Veselý, Svobodová, Pertlová 
Za KRK:  Minarčíková 
 
Schůzi zahájila a řídila prezidentka klubu paní Vintrová 
 

1. Odvolání KCHČaN proti rozhodnutí KCHZ a předsednictva ČMKU odesláno na 
ČMKU. 
Pro: Vintrová, Vintr, Zedník, Dlabolová, Svobodová, Pertlová, 
Bez vyjádření: Veselý 

2. Na základě dotazů členů klubu výbor řešil problematiku předvádění psů členů 
KCHČaN uchovněných mimo náš klub. Předvádění chovných psů mimo náš klub 
trvá do projednání na členské schůzi. 

3. Mexický naháč - výbor projednal stížnost paní Thonové ohledně dodržování 
velikostního rázu při krytí. 
Krytí stejného velikostního rázu je na základě standardu plemene mexický naháč. 

4. DUO Jičín - projednána organizace výstavy. Členové KCHČaN mají večerní 
občerstvení zdarma, nečlen klubu za symbolický poplatek 100,- Kč. Člen i nečlen 
obdrží stravenku. Stravenky zajistí Vintr Jaromír.  
Projednána potřeba vyzvednutí výstavních karet ČMKU pro psy. Zajistí 
Svobodová  
Výstavní čísla, složky a pásku – zajistí Vintr, Vintrová.  
Míru a váhy zajistí Svobodová 
Občerstvení na společenský večer zajistí Dlabolová a Vintr.  
Poháry zajišťuje Vintrová a Vintr. 
Ubytování si každý účastník zajišťuje sám. 

5. Klipsy pro vystavovatele budou zakoupeny u firmy Linhart (150 – 200 ks). 
Dohodnutí s dodavatelem Zajistí Pertlová  
Vyzvednutí a doladění Svobodová. 
Vystavující na DUO výstavě obdrží klipsy zdarma. 
Ostatní zájemci si klipsy mohou zakoupit u hospodáře klubu. 

6. Zpravodaj 2 / 2013 – uzávěrka příspěvků do 30. 6. 2013 
Veškeré příspěvky je nutné zaslat webmasterovi, panu Zedníkovi, nejpozději do 
tohoto termínu. 

 
 
Různé: 

1. Paní Dlabolová upravila univerzální přihlášku na svody. 
Tuto přihlášku a termíny dalších svodů vloží na webové stránky klubu webmaster, 
pan Zedník, do 30. 4. 2013 



 

2. Výbor vzal na vědomí dopis ze dne 14. 3. 2013 z CHK ČR o. s. ohledně 
respektování chovných jedinců. 

3. Fond ohrožených psů - od poslední kontroly příjem 500,- Kč, na účtu 415,- Kč, 
hotovost 300,- Kč  
Celkem 715,- Kč. Zprávu podala Pertlová 

4. Dořešen bod ze 17. 3. 2013 z předchozího zápisu.   
Byla kontaktována odbornice na genetiku srsti, paní ing. Petrusová, která 
konstatovala, že uvedená barva v PP byla správně popsána při zápisu štěňat v 
KCHČaN. Ze strany KCHČaN nebyla shledána žádná chyba, uchovnění  si musí 
chovatelka řešit sama. 

5. Seznam členů KCHČaN bude zasílán všem členům výboru 1 x za měsíc. Dosud 
bylo odsouhlaseno 1x za čtvrt roku. 
Zodpovídá Vintr 

 
Dne 21. 4. 2013 zapsal Veselý.  
Zápis byl nahlas přečten a odsouhlasen všemi členy výboru.  
 
 


