
Zápis třetí výborové schůze konané dne 14.5.2016 

Jinočany 

 

Přítomni: JUDr. Josef Plachý, Ing. Lucie Olivová, Helena Kecová, Alena Hromová 

Zapsala: Alina Ustimenko 

 

Program:  
1. Kontrola úkolů z minulé VS 

2. Poslední prověrka připravenosti na Klubovou výstavu 

3. Ročenka MK ČR  

4. Různé 

5. Posezení s Petrou Procházkovou  

 

1) Kontrola úkolů 

 Změna vzhledu přihlášky - Byla navržena nová podoba přihlášky, bude rozeslána všem 

členům výboru ke schválení, následně bude nahrána na web. 

 Dopis MSBMK – JUDr. Josef Plachý odeslal dopis do MSBMK, který se týkal sjednocení 

podmínek pro uchovnění. Od MSBMK nebyla obdržena žádná odpověď. JUDr. Plachý se do 

deseti dnů ode dne konání schůze písemně obrátí na ČMKU, aby byl zajištěn další postup ve 

věci sjednocení uchovňovacích podmínek obou klubů. 

 

2) Poslední prověrka připravenosti na Klubovou výstavu 

 Byly projednány organizační věci týkající se zapisování výsledků do PP 

 S rozhodčí bude na místě dohodnuto, kdy se budou během posuzování dělat přestávky, aby 

se mohly zapsat výsledky do PP a vydat posudky. 

 Fotografování – Byla oslovena p. Hoffman, která souhlasila s focením na výstavě. Bude 

oslovena případná další fotografka pro další focení. 

 Výstavní výbor vybere finální podobu kokard a pohárů pro účastníky výstavy. 

 

3) Ročenka MK ČR  

 Vytvoření ročenky bude mít na starosti sekretář Alina Ustimenko. 

 Byly navrženy předběžné nápady na obsah ročenky. 

 

4) Různé 

 Bonitace – Předpokládané datum a místo bonitace je 3.9.2016 v Nižboru. Bude zajištěn 

posuzovatel. 

 Žádost o aprobaci na plemeno mops – Pan Kadlec zaslal žádost. Výbor jednohlasně vyslovil 

souhlas se žádostí. 

 Návrh rozhodčích na výstavy pro rok 2017 – JUDr. Plachý sepíše návrh rozhodčích na příští 

rok a zašle členům výboru k posouzení. Návrh bude následně rozeslán jednotlivým 

organizátorům výstav.  

 Speciální KV – Bylo navrženo nové místo konání speciální klubové výstavy – Volduchy u 

Rokycan. JUDr. Plachý informuje o změně místa konání SKV ČMKU. 



Nový člen: Alena Vyskočilová, Markéta Kubátová 


