Zápis z výborové schůze 10.7. 2021
Přítomni: Alina Jirutková, Alena Hromová, Ing. Lucie Olivová,
Ing. Petra Procházková

1)
•
•
•
•
•

Příprava speciální výstavy při WDS 2021
Speciální klubová výstava se uskuteční dne 2.10. 2021 na Výstavišti v Brně.
Rozhodčí - Vitaliy Belskyy (Ukrajina).
Přihlašování je spuštěno přes Dogoffice.
Identita vystavovaných zvířat bude ověřována načítáním čipu při vstupu do
výstavního kruhu.
I nadále výbor klubu pokračuje v přípravách na speciální výstavu. Uskutečnění
výstavy bude ovšem záležet na epidemiologické situaci a státních opatřeních
proti šíření nemoci COVID-19 v dalších měsících. Pro další informace sledujte
webové stránky nebo FB profil klubu.

2) Podnět ke krytí feny Quenni Helza psem Important Man Hejakral.
Výbor klubu obdržel dne 22.5. 2021 podnět, který upozornil, že oba jedinci jsou
testováni na Nekrotickou meningoencefalitidu s výsledkem NME (N/S). Výbor
klubu kontaktoval majitele obou jedinců, zažádal vyjádření a dále na základě
svých aktuálních pravomocí doporučil spolumajitelům feny v případě narození
štěňat z tohoto krytí vyšetřit každé stěně ve vrhu na přenašečství. Výbor
doporučil ujednat si v kupní smlouvě s novými majiteli finanční stránku věci
(případné úplné/částečné vraceni kupní ceny, podílení se na léčebných výdajích
apod.) Po prošetření celé záležitosti požádal výbor o stanovisko Komise pro chov
a zdraví ČMKU ve věci postupu klubu při zjištění krytí dvou přenašečů stejného
genetického onemocnění.
Dále bylo výborem u výše uvedeného hlášeného krytí zjištěno porušení čl. V, bod
8. Zápisního řádu ČMKU panem Fortelkou a panem Pokorným. Výbor klubu
požádal o prošetření této skutečnosti a o sdělení stanoviska Komise pro chov a
zdraví ČMKU.
3)
•
•
•

Klubové akce v roce 2021:
Speciální klubová výstava při WDS – 2.10. 2021, Brno
Členská schůze – listopad / prosinec 2021
Bonitace – listopad / prosinec 2021

4) Noví členové – paní Ing. Hana Medlínová MBA, paní Eva Kosařová, pan Petr
Kosař, paní Veronika Chmelková, pan Petr Helebrant, pan Radek Holoubek, paní
Alena Zemanová.
Zapsala: Petra Procházková

