
Zápis z výborové schůze konané dne 17.10.2020  on-line google-meet 

Schůze svolána p.Dagmar Semerádovou –předsedkyně 
  

Termín schůzky 17.10.2020 

Přítomni/y D.SE, E.Fi, H.ZA, L.BE, VLi, EPL- oml, V.Ga, A,Ža-oml 
Host: p. I.S. 

Program Zhodnocení akcí pořádaných klubem v roce 2020 
Plán klubových akcí na rok 2021 
Finanční směrnice 
Ročenka-příprava 
Příprava členské schůze 
Různé 

Způsob 
zveřejnění 

Web klubu 

Ověřovatel: p. Semerádová 

  

Program: 

Zhodnocení klubových akcí na rok 2020 

• Klubové výstavy v Brandýse nad Labem – inf. p. E.F. a I.S 

Akce hodnocena účastníky velmi kladně (místo, termín,ceny, bonitace….) 

Klub děkuje p I.S. a EF.  za organizaci a zajištění těchto výstav, Poprvé byl pro přihlašování na 

výstavu použit systém Dogoffice. V průběhu organizace výstav došlo,  

ke komunikačním nepřesnostem, a z toho vyplývající neinformovanosti členů výboru. 

Problém s nepřijatou zaplacenou přihláškou na obě výstavy vyřešen převodem na podzimní 

výstavu a vrácením přeplatku.  

Výbor klubu navrhuje vždy před výstavou svolat výborovou schůzi a používat systém 

Itineráře, vše nejméně 1 měsíc dopředu 

• Podzimní klubová výstava v Přestavlkách 27.9.2020 

Díky zdravotní indispozici ředitelky výstavy p. HZA byla těsně před výstavou oslovena p LBE. 

Akce byla hodnocena účastníky velmi kladně (ceny, zahraniční rozhodčí….) 

Akce byla připravena, ale došlo k nejasnostem kdy, kde, co a kdo bude provádět 

vyšetření DOV-klinicky. Bylo vyhlášeno jak ráno při posuzování psů, tak odpoledne u 

posuzování fen (neočekávaně nedorazil p. MVDr B. a nedařilo se ho opakovaně 

zkontaktovat telefonicky a zjistit co se stalo, aby bylo možné vystavovatele přesněji 

informovat).  

Návrh p. ZNE – zřízení výstavní kanceláře k hladkému průběhu akce 

• Mistrovství agility –nový termín 12. a 13. září 2020 

Akce se setkala se zájmem a byla hodnocena velmi kladně. Klub děkuje s. J.Z. a I.Sm za 

organizaci 

 

Všechny akce roku 2020 skončily s finančním přebytkem. Výbor klubu děkuje všem, kteří se 

podíleli na organizaci a zdárném průběhu akci (dobrovolníci z řad členů klubu a příznivcům 

plemene…) 



 

 

 

Akce na rok 2021 

Klubové výstavy 3.+4.4.2021 –klub hledá vhodný areál k pořádání  výstav 

- bude upřesněn organizační výbor výstav 

MR agility – 14.+15.5.2021 - organizátorkami  budou p. J.Z a SM  

Přestavlky – 5.9.2021 – ředitelkou výstavy bude p. HZA  areál zajištěn 

Finanční směrnice 

p. VLI rozešle jednotlivým členkám výboru vypracovaný návrh finanční směrnice klubu 

k doplnění  a  konzultacím 

Ročenka 

s.VGA začne s grafickou přípravou Ročenky- zasílejte příspěvky průběžně 

návrh. P. VLI . – Ročenku dát k dispozici členům v el. podobě – návrh schválen jednomyslně 

(bude doladěn způsob realizace, včetně rozesílání poštou členům, kteří nemají možnost el. 

odběru Ročenky-p VLI a EFI sestaví seznam těchto členů – mají informace díky kontaktu 

s členy) 

Uzávěrka přijímání příspěvků je 31.12.2020 

K dispozici bude nejpozději od 1.2.2021 

Příprava členské schůze v roce 2021 

V roce 2021 bude členská schůze volební, proto p. DSE oslovila jednotlivé členky výboru  zda 

chtějí v práci ve výboru pokračovat. Všechny oslovené odpověděly ANO, kromě p. VLI – 

oznámí své rozhodnutí nejpozději do konce listopadu, a p EFI, která v práci  v tomto výboru 

klubu pokračovat nechce. 

Výbor klubu osloví členy klubu, kteří by se chtěli zapojit do práce, aby zaslali svoji nabídku-

výzva bude na webu klubu 

Různé 

p.HZA – sponzoring(ceny) z neuskutečněných akcí v roce 2020 (např.agility tábor Louny..) 

bude použit v dalším roce dle potřeb na klubových akcích 



pVLI – návrh na zakoupení externího disku k ukládání dat a dokumentů (současný externí 

disk již neplní funkce díky poškození a stáří) schváleno jednomyslně zajistí VLI a HZA po 

konzultaci s odborníky 

pHZA –k zajištění titulních stran katalogů na výstavy, PF klubu.. bude oslovena specializovaná 

firma – schváleno jednomyslně Fotky v požadované kvalitě zajistí p. EFI a HZA (oslovením 

fotografů na akcích  případně z vlastních zdrojů) 

příští rok Klub oslaví 30.let trvání své činnosti- výbor klubu připraví upomínkové předměty 

pro členy (návrhy bude vzájemně konzultovat), ceny na výstavách budou mít logo tohoto 

výročí 

 

Zapsala: Vlasta Lišková 

Ověřovatel Dagmar Semerádová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


