
Zápis z výborové schůze 19.09. 2020 
 

Přítomni: Alina Machejová, Alena Hromová, Ing. Lucie Olivová, Helena Kecová, 

               Ing. Petra Procházková, Irena Straková 

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 bylo spuštěno přes Dogoffice, s možností platby kartou. 

• Sponzoři výstavy – Energyvet a Royal Canin.  

• Identita vystavovaných zvířat bude ověřována načítáním čipu při vstupu do 

výstavního kruhu. 

• I nadále výbor klubu pokračuje v přípravách na klubovou 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) Rezignace na členství ve výboru – k 1.8. 2020 rezignovala na členství ve výboru 

paní Helena Kecová. Na výborové schůzi dne 19.9. 2020 odevzdala agendu a 

hmotný majetek výstavního referenta klubu. Paní Kecová připraví zprávu Welfare 

za období leden–září 2020 a zašle adopční smlouvy paní Machejové. 

 

3) Welfare –Přijetí fenky Lindy z Nadějských rybníků do dočasné péče paní Kecovou 

a následná operace močových kamenů a čerpání finančních prostředků na ni 

proběhlo bez souhlasu výboru klubu, proto bylo na výborové schůzi dne 6.6. 

2020 rozhodnuto, že další finanční prostředky již klub poskytovat nebude a na 

další starostlivosti se bude podílet nový majitel, který si fenku adoptuje. Od 

poslední výborové schůze proběhla komunikace mezi členkami výboru a paní 

Kecovou, kde padlo několik dotazů proč není fenka intenzivněji nabízena k 

adopci a proč nejsou členové klubu a veřejnost podrobněji seznamováni se 

zdravotním stavem fenky. Na to paní Kecová reagovala rezignací na členství ve 

výboru a oznámila, že si fenku bude adoptovat sama a uhradila její kastraci. Paní 

Kecová kontaktovala paní Peroutkovou majitelku CHS z Nadějských rybníků, ale 

ta se odmítla na zdravotní péči finančně podílet.  

https://simanda.cz/
http://www.fci.be/en/judges/Judge.aspx?id=5818
https://www.dogoffice.cz/


Mops klub ČR bude i nadále podporovat potřebné jednotlivce i organizace dle 

Pravidel čerpání prostředků z Welfare účtu, ale nebude nadále přijímat zvířata do 

dočasné péče a nabízet je k adopci.  

4) Revize dokumentů MK ČR – zajistí revizní komise. 

5) Kooptace člena do Kontrolní komise MK ČR – byla kooptována paní Irena 

Straková. Ke dni 28.8. 2020 ukončila na vlastní žádost z osobních důvodů členství 

v klubu paní Taťána Šlesingrová, do kontrolní komise bude kooptován další člen. 

6) Klubový šampion MK ČR byl udělen psu Dodo Csilizradványi, majitelka paní 

Helena Kecová. 

7) Klubové akce v roce 2021: 

• Bonitace – jaro a podzim 2021 

• Klubová výstava se zadáváním Klubového vítěze – 20.3. 2021 

• Členská schůze – květen / červen 2021 

• Speciální klubová výstava při WDS 2.10. 2021 (čekáme na potvrzení kruhu) 

8) Noví členové – paní Natálie Badinová, paní Alexandra Janovcová, paní Irena 

Kořínková, paní Lenka Oříšková, paní Lucie Šváchová. 

 

Zapsala: Petra Procházková 

     

     

https://mopsklub.cz/_files/200000491-61d1a61d1c/PRAVIDLA%20%C4%8CERP%C3%81N%C3%8D%20PEN%C4%9AZ%20Z%20WELFARE%20%C3%9A%C4%8CTU%20MOPS%20KLUBU%20%C4%8CR-8.pdf

