Zápis z výborové schůze Klubu karelských medvědích psů a lajek
leden 2015
Přítomni:
Tomáš Válek – předseda
Zlata Homolková
Jaroslav Rambousek
Zdenka Šafránková
Ladislav Hanáček
Veronika Koderová
Jitka Dopitová
Iva Hennerová
Irena Kroupová
Josef Leopold

Schůzi zahájil předseda, pan Tomáš Válek
1) Členskou základnou byli do představenstva korespondenčním hlasováním zvoleni:
Tomáš Válek
Zlata Homolková
Jaroslav Rambousek
Zdenka Šafránková
Ladislav Hanáček
Veronika Koderová
Jitka Dopitová
Vladimír Patočka
Pavel Škarda
Iva Hennerová
Irena Kroupová
Milada Dostálová
Josef Leopold
2) Rozdělení funkcí - návrh:
předseda
Tomáš Válek
čestná prezidentka
Zlata Homolková
jednatel
Jaroslav Rambousek
hospodářka
Zdenka Šafránková
hlavní poradce chovu
- poradce pro VSL
Ladislav Hanáček
poradce chovu pro ZSL
Veronika Koderová
poradce chovu pro KMP
Jitka Dopitová
poradce chovu pro REL
Vladimír Patočka
výcvikář pro lovecké zkoušky,
koordinátor bonitací
Pavel Škarda
výchova a výcvik štěňat,

výcvik psů dle řádů ZOP,
koordinátor akcí na Moravě Milada Dostálová
datový správce
Iva Hennerová
web – kontaktní osoba pro členy,
revizní komise
Irena Kroupová
revizní komise
Josef Leopold
Schváleno jednohlasně.
2) Nový klubový web už je zprovozněn. Adresa www.karelajky.cz
- je potřeba dát na stránky posloupnost administrativních úkonů pro chovatele a také
ceník. Zodpovídá pí Šafránková
- doplnit na stránky chovné jedince. Zodpovídají poradci pro jednotlivá plemena
- pí Koderová domluví s pí Černohubovou kompetence v aktualizacích
- jako správce stránek bude i nadále působit pí Černohubová, výhledově snad bude
možno zaškolit a pověřit aktualizacemi někoho z členů výboru
3) Písemné útoky paní Kučerové nejsou ani smysluplné, ani věcné, navíc se nejedná o členku
klubu, proto budou nadále ze strany klubu ignorovány, pokud se nebude jednat o oficiální
záležitost.
Schváleno jednohlasně.
4) Valné hromady ČMKU 28.3.2015 se za klub zúčastní pí Dopitová.
5) Klubová výstava v roce 2015 bude opět při Pojizerské výstavě v Mladé Boleslavi 8.5.2015,
jako posuzovatel je navržen pan Němec.
Bonitace se bude konat opět v Kostelních Střímelicích na přelomu srpna a září 2015, pan
Škarda po návratu z Francie zjistí kdy je areál volný. Přednost dostane víkend 29. – 30.8.,
náhradní termín bonitace je 13.9. a víkend 19. – 20.9. Posuzovat bude opět pan Hořák.
Schváleno jednohlasně.
Na setkání v Radíkově je pozvánka ve Zpravodaji.
6) Zprávu o hospodaření za rok 2014 pošle pí Šafránková mailem až uzavře fiskální rok.
7) Klubové výstavy od roku 2016 se budou pokud možno konat v druhé polovině května,
s ohledem na tradiční termín konání Radíkovských karelajek (druhý víkend v květnu). Místo
bude upřesněno na schůzi v Mladé Boleslavi, předpokládá se klubová výstava konaná při
výstavě psů na zámku Kačina. Termín je vyhovující a místo se vystavovatelům líbilo.
Výstavu na ČMKU i u pořadatele projedná p. Rambousek

zapsala Irena Kroupová

