
 

 

Zápis z 1. výborové schůze Mops klubu ČR 
 

Datum a místo jednání: 10.1. 2015, Nižbor 

Účastníci: 

 

Omluveni: 

Hromová Alena, Kecová Helena, Ing. Olivová Lucie,  

JUDr. Plachý Josef, Ing. Procházková Petra.  

 

Zapsala:  Procházková Petra 

Přílohy:   

 

• Kontrola úkolů 

 

číslo téma 

6/1 Kalendář akcí Mops klubu v roce 2015: 

Členská schůze – 7.3. 2015, Nižbor restaurace Keltovna, od 10:00 hod., pro členy 

klubu bude zajištěno občerstvení. 

Chovatelská přehlídka – 7.3. 2015, Nižbor restaurace Keltovna, po skončení členské 

schůze. 

30. Klubová výstava mopsů + 4. Ročník Mamoriálu Zdeňka Bláhy - 13.6. 2015, 

kulturní dům obce Stehelčeves, okres Kladno, rozhodčí pan Daniel Brasa, Německo. 

Chovatelská přehlídka – září 2015, místo a datum bude upřesněno. 

Speciální klubová výstava – 3.10. 2015, při Krajské výstavě v Litoměřicích, rozhodčí 

Mgr. Zuzana Brotánková. Záměr uskutečnit tuto KV bude přednesen ke schválení na 

členské schůzi dne 7.3. 2015. 

Den mopse – 4.10. 2015 – Vinoř.  

Chovatelská přehlídka – prosinec 2015, místo a datum bude upřesněno.   

 typ: I odpovídá: výbor klubu termín: dle textu 

5/2 30. Klubová výstava mopsů + 4. Ročník Mamoriálu Zdeňka Bláhy, 13.6. 2015. 

Rozhodčí pan Daniel Brasa, Německo. 

26.7. 2014 – proběhla kontrola místa konání KV – Kulturní dům obec Stehelčeves. 

Pronájem místa 2200,- Kč. Členové klubu dostanou možnost sponzorovat jednotlivé 

poháry pro vítěze KV.  

Výbor klubu zvažuje uspořádat v roce 2015 SKV – dne 3.10. 2015 u Krajské výstavy 

v Litoměřicích. Návrh bude členům klubu předložen na ČS. Navržená rozhodčí – Mgr. 

Zuzana Brotánková. 

7.9. 2014 – proběhla kontrola dílčích úkolů. 

10.1. 2015 – proběhla kontrola dílčích úkolů. 

 typ: I odpovídá: výbor klubu termín: dle textu 

5/3 Změna právního statutu chovatelských klubů odvíjející se od nového OZ.  

26.7. 2014 – ČMKU nevydalo pokyn pro chovatelské kluby, jak situaci řešit. 

Prezident klubu připraví návrh nových stanov MK ČR, bude projednáno na ČS v roce 

2015. Bude zveřejněn ve zpravodaji č. 3/2014 k diskusi. Připomínky zaslat 

prezidentovi klubu do 31.1. 2015 na adresu JUDr. Josef Plachý, Letiny 17, 336 01 

Blovice, nebo na e-mail: josplachy@seznam.cz. 

10.1. 2015 – proběhla kontrola dílčích úkolů. 

typ: I odpovídá: Josef Plachý termín: dle textu 



5/4 

 

Dodatek ke smlouvě o spolupráci s MSBMK ve smyslu uznání požadavku MK ČR o 

vyšetření patell v souvislosti se změnou zápisního řádu. Proběhla diskuse ke smlouvě 

s MSBMK ohledně uznání požadavku MK ČR při uchovnění. Prezident klubu 

vypracuje dodatek ke smlouvě. Jeden výtisk bude založen na ČMKU. 1 x MK 1 x 

MSBMK. 

6.12. 2014 – JUDr. Plachý zaslal dopis MSBMK 2x. Odpověď neobdržel. Prezident 

klubu zašle opětovně dopis prezidentovi MSBMK, kde ho upozorní, že v případě 

nezájmu z jejich strany se obrátíme na ČMKU. 

typ: I odpovídá: Josef Plachý termín: dle textu 

7/1 Výbor klubu projednal informace ze sociálních sítí o naší člence paní Rejnkové, CHS 

Rozárka. Prezident klubu zašle pani Rejnkové dopis se žádostí o vysvětlení – dopis 

uložen u prezidenta klubu. 

10.1. 2015 – prezident klubu obdržel stanovisko od paní Rejnkové – dopis uložen u 

prezidenta klubu.  

 typ: I odpovídá: Josef Plachý termín: dle textu 

 

• Nové úkoly 

 

1/1 Členská schůze 7.3. 2015.   

10.1. 2015 – proběhla kontrola dílčích úkolů.  

typ: I odpovídá: výbor klubu termín: dle textu 

1/2 Barevné rázy mopsů – MK ČR řeší prostřednictvím Chovatelské přehlídky. 

typ: I odpovídá: výbor klubu termín: dle textu 

1/3 Nové členky klubu – paní Jaroslava Pavouková, paní Jaroslava Nárožná, paní Lenka 

Švecová. 

typ: I odpovídá: výbor klubu termín: dle textu 

 

Zapsala: Ing. P. Procházková 

Četl: JUDr. J. Plachý 

 


