
Výroční členská schůze - 29.9.2001 
 
I. volí: 

a) výbor klubu ve složení: Josef Fábin, Mgr. Miloslav Hromádka, Hana Jemelková, Radka Jindráková, 
Ing. Tereza Kosinová, Soňa Krůtová, Ladislav Kukla, Lucie Makovcová, Radka Mikysková, 
Ing. Luděk Novák, Václav Peroutka, Martin Slezák, Květoslava Valušová-Gillarová 

b) revizní komisi klubu ve složení: Ing. Ondřej Choc, RNDr. Vladan Pecha, PhDr. Romana Stejskalová 
 
II. schvaluje: 
 

a) zprávu o stavu klubu za období 1997-2001 
b) pokladní zprávu a rozpočet klubu na rok 2002 
d) zprávu o činnosti revizní komise klubu za uplynulé období 
f) zprávu volební komise o průběhu voleb výboru klubu a revizní komise klubu 
g) tyto změny chovatelského a bonitačního řádu provedené výborem klubu v období 

1997-2001: 
ea) podmínkou chovnosti je vyhodnocení dysplazie kyčelních kloubů (DKK) po 1 roku stáří jedince s 

výsledkem. psi - jen 0/0, feny - do 2/2~ (bod 1 9b chovatelského řádu) 
eb) podmínkou chovnosti je absolvování výstavy v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní nebo vítězů s 

výsledkem odpovídajícím některé třídě chovnosti (bod 1 9c chovatelského řádu) 
ec) podmínkou chovnosti je úspěšné absolvování bonitace v minimálním stáří jedince: psi - 24 měsíců, 

feny - 20 měsíců (bod 19d chovatelského řádu) 
ed) podmínkou pro zařazení do 1. třídy chovnosti je úspěšné absolvování zkoušky z výkonu mimo ZOP a 

BH (bod 28a chovatelského řádu) 
ae) minimální interval mezi dvěma krytími chovné feny bez omezení je 12 měsíců s tolerancí 14 dnů - 

zodpovídá chovatel - majitel feny (bod 41 chovatelského řádu) 
ef) součástí bonitace je odběr krve uchovňovaného jedince za účelem ověřování původu na základě 

analýz Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR (bod 21 c bonitačního řádu) 
 
III. ukládá výboru klubu: 

a) přijmout do 31. 12. 2001 opatření k včasnosti vydávání klubového zpravodaje 
c) vytvořit do 31. 12. 2001 organizační předpoklady k tornu, aby členově klubu, kteří se chtějí účastnit 

jednání chovatelského kolegia, byli o termínu těchto jednání informováni s předstihem alespoň 14 dnů 
g) průběžně a alespoň 1 x ročně zveřejňovat výsledky hodnocení svodů mladých podle CHS a vrhů 
i) průběžně a alespoň lx ročně zveřejňovat výsledky rtg DKK všech vyšetřených jedinců 
k) formulovat do 31. 3. 2002 strategii budování informační základny chovu 
m) výboru klubu zpracovat všechny podněty z diskuse ke změnám chovatelského, zápisního a bonitačního 
řádu klubu a předložit k projednání členskou schůzí v roce 2002 

p) výboru klubu zveřejnit do 30. 6. 2002 návrh znění organizačního, chovatelského, zápisního a bonitačního 
řádu klubu a předložit je k projednání členskou schůzí v roce 2002 

t) výboru klubu zvážit do 31. 12. 2001 změnu organizačního zajištění při zasílání klubových poplatků na 
běžný účet klubu 

 
V Milovicich dne 30. 9. 2001 Zapsal: Ing. Tereza Kosinová 
 Ověřil: Michaela Weidnerová 
 


