
Výborová schůze 7.9.2019 v Předhradí

Zahájení: 15.40

Přítomni: Dvořáková Helena, Hrdličková Anežka, Nosková Eva, Plecháček Jiří, Ing. Zárybnický Jan
Mgr. Anderlová Jana, Bastlová Vlasta, Horáček Miroslav

Omluveni: Mgr. Drahota Miroslav, Hanáček Slavomír

1. Kontrola zápisu z minulé schůze ze dne 16.3.2019
Situace okolo plemene BA se uklidnila, veškeré požadované body byly splněny.
2. Zprávy funkcionářů
Jednatelka informovala o nadcházející výstavě, přihlášených 43 psů, deseti plemen, většina jedinců je
přihlášena do třídy mladých. Pro vystavovatele zajištěno občerstvení v hradním bufetu.

Ekonom a matrikář: Stav účtu k 6.9.2019 je 57 tisíc a v pokladně 21 tisíc. Všechny žádosti o členství 
schváleny, schvalování probíhá korespondenčně. K 7.9. ..... členů.
Získán sponzorský dar od Pardubického kraje (15 000Kč) a od obce Předhradí (5 000Kč) na pořádání 
akcí v tomto kraji.

Výcvikář: Ve vyhlídce na příští rok je pořádání akce O pohár hradu Rychmburk pod záštitou hejtmana 
Pardubického kraje a NFT Předhradí pod záštitou starosty obce Předhradí.
Snaha všechny akce běhat na pernaté zvěři. Ubytování na vícedenní akce si musí zamlouvat startující 
v dostatečném předstihu.
KBO má zajištěno pořádání akcí na hradě Rychmburk i v případě změny nájemce hradu.

Hlavní poradkyně chovu: U Bretaňských ohařů od začátku roku eviduje 7 vrhů, nakryté 3 feny různými
psy a je vystaven jeden krycí list. U Portugalského ohaře jsou vystaveny 3 krycí listy.

Předsedkyně KRK: KRK neeviduje žádné stížnosti.

Poradkyně italská plemena: U obou plemen bylo vystaveno několik krycích listů, ale zatím nebylo 
nakryto. Bylo uchovněno několik jedinců Italského ohaře a Italského spinone.

Poradce pro francouzská plemena:  pan Jirásek vznesl stížnost k HPCH Noskové, jelikož poradce 
Horáček odmítl vystavit krycí list na základě nečitelného rodokmenu psa ze zahraničí a vyžadoval 
čitelnou kopii PP. 

3. Akce 2020
schválen termín členské schůze na 4.4.2020
25.4.2020 - Novomlýnské derby Břeclav (ZV-CACT)
26.4.2020 - NFT Břeclav (CACT)
1.5.2020 - Klubová výstava Konopiště
18.7.2020 - NFT (CACT) Brod nad Dyjí
19.7.2020 -  TAN, Brod nad Dyjí
1.8.2020 - Memoriál Josefa Luxe, Předhradí + TAN
2.8.2020 - NFT (CACT) Předhradí
23.8.2020 -  Speciální výstava Jedovnice
5.-6.9.2020 - O pohár hradu Rychmburk (CACT)



19.-20.9.2020 -  O pohár Taranky (CACT) Vrchotovy Janovice
26.9.2020 - Klubové PZ (CACT) Brod nad Dyjí
17.-18.10.2020 - Pohár sv. Huberta Konopiště

4. Příprava členské schůze 2020
Mgr. Anderlová pověřena sestavením volebního řádu.
Každý kandidát musí dát souhlas se svou kandidaturou buď na výborové (členské) schůzi nebo 
písemně s ověřeným podpisem.

5. Různé
a) schváleno pořádání TAN při nadcházející výstavě 21.9.2019 v Předhradí. Nutné okamžité 

zveřejnění na webových stránkách a sociálních sítích.
b) Souhlas k rozšíření aprobace pro ..... Chrpovou. Doporučit účast na  dvou klubových akcích.
c) Příští výborová schůze dle potřeby

Zápis schválen  - 7 pro, 0 proti, 1 zdržel

Zapsala Hrdličková


