Zápis z výborové schůze 6.6.2020, Krušovice
Přítomni: Alina Machejová, Alena Hromová, Ing. Lucie Olivová, Helena Kecová,
Ing. Petra Procházková, Taťana Šlesingrová
Omluveni: Ing. Martina Tesárková

1) Příprava klubové výstavy
• Klubová výstava se uskuteční dne 21.11.2020 v Penzionu a restauraci Šimanda
(Praha 9 Kyje). Rozhodčí paní Natalia Bryskina, CHS Brisklane.
• Přihlašování bude spuštěno přes Dogoffice, s možností platby kartou.
• Rezervaci místa a pracovníků v kruhu zajistí H. Kecová.
• Ceny pro účastníky a vítěze zajistí L. Olivová.
• Sponzoři výstavy – v jednání – zajistí členové výboru.
• Identita vystavovaných zvířat bude ověřována načítáním čipu při vstupu do
výstavního kruhu.
2) Bonitace
• Bonitace se uskuteční dne 19.9. 2020 v Penzionu a restauraci Šimanda (Praha 9 –
Kyje).
• Rozhodčí paní Mgr. Zuzana Brotánková.
• Přihlašování bude spuštěno přes Dogoffice, s možností platby kartou.
3) Zrušení konzultantů – bylo rozhodnuto o zrušení funkce konzultantů. Paní Hniličková
a paní Šikulová budou vyrozuměny písemně prezidentkou klubu.
4) Bonitační řád – od 01.08. 2020 vstupuje v platnost Bonitační řád Mops klubu ČR,
bude uveřejněný na webových stránkách klubu. V souvislosti s přijetím Bonitačního řádu
bude aktualizován i Zápisní řád MK ČR.
5) Welfare – paní Kecová informovala o identitě a zdravotním stavu fenky, kterou má
v dočasné péči a jejíž léčba je hrazena z fondu Welfare MK ČR. Fena byla zachráněna
z množírny, následně byla zjištěna její identita. Jedná se o fenu Linda z Nadějských
rybníků. Prozatím byla financována operace močových kamenů, po rekonvalescenci
bude následovat kastrace. Paní Kecová informovala o zájemcích o fenku, výbor
doporučil, aby byla kastrace spolufinancována novým majitelem. Paní Kecová bude
kontaktovat paní Peroutkovou, protože se nejedená o první případ, kdy se fena z její

CHS, která byla využívána v chovu i v její CHS z Nadějských rybníků, ocitla v nouzi a bude
žádat její spoluúčast na financování zdravotní péče fenky.
6) Chovatelská činnost – formulář hlášení krytí + sjednocení postupů
S platností od 06.06. 2020 bylo rozhodnuto, že společně s hlášením krytí se posílá
poradci chovu i potvrzení o zaplacení krycího poplatku 140,- Kč, kopií PP feny a kopií PP
psa – úpravu tiskopisu zajistí A. Hromová.
7) Revize dokumentů MK ČR – zajistí revizní komise.
8) Inventura drobného majetku MK ČR – členové výboru zašlou do konce června
přehled drobného majetku paní T. Šlesingrové.
11) Kooptace člena do Výboru MK ČR – do funkce sekretáře klubu byla kooptována Ing.
Petra Procházková.
12) Kooptace člena do Kontrolní komise MK ČR – zajistí paní T. Šlesingrová, následně
bude informovat výbor klubu.
10) Klubový šampion MK ČR byl udělen feně Laveli Endzhel Cherchez La Femme, majitel
p. Dominik Skála.
9) Noví členové – pí. Zdeňka Drhovská, pí. Iva Štainerová.

Zapsala: Helena Kecová

