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Přítomni: Ing. Radomír Svoboda,  Hana Spalová,  Eva Zykánová, Monika Illová, Kateřina Klocová,  
Ing. Jiří Cikryt, Michal Urban, Ing. Jaroslav Horský, MVDr. Jan Kučera (za DR),Jan Coufal(kárná komise) 
 
Hosté: Kateřina Benediktová, Bc. Markéta Chodilová, ing. Michaela Přibáňová 
 
 
Schůze začala v 11:00 
 
Program:  
1) Revize usnesení z minulé schůze 
2) Zprávy jednotlivých členů výboru 
 

� Předseda 
� Jednatelka  
� Výcvikářka  
� Ekonom 
� Tisková referentka 
� Hlavní poradkyně chovu 
� Místopředseda 
� Matrikář 
� IT referent  

 
3) Projednání výsledků KV Praha 2012 
4) Dozorčí rada 
5) Kárná komise 
6) Různé 
 
 

   
ad 1) Revize usnesení z minulé schůze  
 

• Odpověď na dotaz Středočeské pobočky ohledně naložení se zůstatkem sponzorských peněz na WUT 
výstavu (předseda) odpoví na spádové schůzi pobočky 

• Doložit potvrzení o zaplacení startovného pro p.Fryše, pí. Leonhardtovou a Klub teriérů (přefakturace) 
(místopředseda) splněno, dořešit vyplacení p. Fryše 

• Zajištění konkrétních podrobných informací o školení WUT ve Švýcarsku a jejich předání v co nejkratší 
době schváleným rozhodčím (místopředseda) splněno  

• Článek pro propagaci pracovních soutěží v zahraničí (místopředseda) úkol z minula, splněno 
• Zajistit tisk katalogů na KV 2012 v Praze - Letňanech (tisková referentka) splněno 
• Zajištění výstavních prostor pro mimořádnou SV při EV 2014 v Brně v sobotu 25.10.2014 v dosahu 

přibližně 50 km od Brna (tisková referentka spolu s ekonomem) úkol z minula, KCHJ nebude výstavu 
pořádat 

• Změna adresy pro zasílání podrobných výpisů    splněno 
• Zřízení podpisového práva pro MVDr. Jana Kučeru k termínovanému vkladu u České spořitelny úkol 

trvá 
• Příprava inventarizace majetku a odpisů (IT referent ve spolupráci s ekonomem) splněno 
• Zajištění prací na novém webu (IT referent) úkol trvá 
• Nahlásit klubový majetek, který u sebe mají IT referentovi do konce listopadu 2012 (všichni členové 

výboru) splněno                                
• Dodat doklady k vyúčtování ekonomovi za rok 2012 do konce listopadu (všichni členové výboru) úkol 

trvá 
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• Spolupracovat při tvorbě zpravodaje (redakční rada) splněno 
• Zajištění tisku nových bonitačních karet (hlavní poradkyně chovu) splněno 
• Komunikovat s garanty příslušných klubových výstav na rok 2014 (hlavní poradkyně chovu) splněno 
• Dopracovat dohody s jednotlivými rozhodčími a zaslat ekonomovi (hlavní poradkyně chovu ve 

spolupráci a výcvikářkou) hlavní poradkyně chovu splněno, výcvikářka úkol trvá 
• Sdělit rozhodnutí výboru KCHJ ČR ohledně zajištění KV 2012 v Praze – Letňanech předsedkyni 

Středočeské pobočky splněno 
 
 
ad 2) Zprávy jednotlivých členů výboru 
 
Předseda: Zahájil schůzi a popřál všem členům výboru do nového roku mnoho úspěchů a sil v práci pro klub. 
                Navrhuje MVDr. Jana Kučeru jako kandidáta do předsednictva ČMKJ.  
 
Jednatelka: upřesněno místo příští schůze výboru - neděle 14.4.2013 – Praha 9 - Horní Počernice  
  

Projednání návrhů na vyznamenání od předsedů jednotlivých poboček KCHJ ČR 
Návrhy projednány a schváleny takto: 
Středočeská pobočka: Čestné uznání – Olga Vazačová 
                                                          -  Ing. Martin Böhm  

                                                       Stříbrný odznak – Markéta Chodilová 
  Děkovný list – Milan Novák 
                                                            Magda Nováková 
                                                             Denisa Tesárková 
                                                             Blanka Floriánová 
                                                             Alena Mottlová    
Severočeská pobočka: Čestné uznání – Karel Steiner, Česká Lípa                             
                                                           -  Veronika Roberts 
                                                           -  Katka Šafaříková 
                                     Stříbrný odznak – Stanislav Máček, Pěnčín 
                                                               -  Rudolf Ocásek  
Západočeská pobočka: Čestné uznání – Romana Badejová 
                                      Stříbrný odznak – Jindřich Kotrbatý 
                                      Zlatý odznak – Bohumil Šanta, Česká Kubice (90 let) 
Jihočeská pobočka: Čestné uznání – Josef Odehnal 
                                Stříbrný odznak – Libor Kurfiřt 
Východočeská pobočka: Stříbrný odznak – Bohuslav Drahoš 
                                                                  -  Mgr. Lenka Svobodová  
                                                                  - Doc. MVDr.Karel Bukovjan CSc. 
Severomoravská pobočka: navržen Ladislav Kozlík, ale má již zlatý odznak 
   Stříbrný odznak - MVDr. Miroslav Kalich 
     - Miloš Kašpar 
 
Jihomoravská pobočka: Čestné uznání – Jaroslav Hrabal                
                                       Stříbrný odznak – Zdeněk Jakuba starší  
Děkovné listy: Václav Říhánek starší (uspořádání SBS) 
                         MS Svatá Kateřina, Chotěvice (BS)  
                         František Bábík 

                                            Ing. Ivan Klik, ředitel Krajského ředitelství LČR Hradec Králové (pomoc při     
                         uspořádání SBS) 
                         Zdeněk Jech, Prášková lakovna Jech s.r.o (pomoc při uspořádání SBS)   
                         p. Antonín Čajka (uspořádání KHS)                                                                                         
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                 Novinky z ČMKU 
                    
                  Zápis č. 19 ze dne 18.10.2012 
                  Evropská výstava 2014  
                  Upřesnění podmínek pro přiznání českých šampionátů na Evropskou výstavu: 
                  Pokud pes v termínu pořádání EV (23.10.-26.10.2014) získá dvě čekatelství na přiznání titulů 
                  ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION, ČESKÝ ŠAMPION, VÝSTAVNÍ ŠAMPION ČMKU, ČESKÝ  
                  VETERÁN ŠAMPION nebo ČESKÝ GRANDŠAMPION, mohou být tituly přiznány, a to za 
                  podmínky, že jedno čekatelství bude pocházet z EV. 
                  U plemen, která mají získání titulu Interšampion podmíněno zkouškou z výkonu, bude poža- 
                  dováno úspěšné absolvování takové zkoušky z výkonu, která opravňuje pro zařazení do třídy 
                  pracovní. Zkouška musí být doložena certifikátem.                    . 
                  P ČMKU v návaznosti na znění výstavního řádu rozhodlo, že titul Šampion ČMKU se bude  
                  dále nazývat VÝSTAVNÍ ŠAMPION ČMKU. Předtištěné diplomy s titulem ŠAMPION ČMKU 
                  se budou používat do jejich vyčerpání.                           
 
                  Zápis č. 20 ze dne 16.11.2012 
                  Evropská výstava 2014 
                  Web: www.2014eurodogshow.cz spuštěn, bude průběžně doplňován 
                  P ČMKU pozastavuje zápis štěňat na CHS Best Dackel až do odvolání (chov psů bez PP) 
                  Komise pro rozhodčí – teoretické zkoušky čekatelů ze dne 8.11.2012 
                  Brožová Petra- plemeno jezevčík - prospěla                                
                  
                  Zápis č. 21 ze dne 8.12.2012 
                  P ČMKU schválilo zapracované připomínky do ZŘ, které zaslaly členské subjekty vyjma bodu 
                  12,čl.V. Výsledné znění ZŘ platné od 1.1.2013 s přechodným obdobím do 31.12.2013 bude   
                  rozesláno členským subjektům.  
             
   Výcvikářka: Navržena a schválena delegace rozhodčích na Pohár Středočeské pobočky: 
                   vrchní rozhodčí – Monika Illová 
                   rozhodčí:  J. Brzák 
                                   M. Chodilová 
                   Výcvikářka informovala o pracovním poháru, jednání s firmou Fitmin o cenách na klubové  
                   soutěže a problematice udělování vůdcovského odznaku – je třeba zveřejnit podmínky pro  
                   jeho získání.  
                   Projednána a schválena potřeba nákupu čtyř náplní do tiskárny výcvikářky.                                                                                                                                                                                                             
                                                                             
  Ekonom: Seznámil výbor s předběžnými výsledky hospodaření za rok 2012, bude upřesněno. 
                    Výbor projednal a schválil návrh rozpočtu KCHJ ČR na rok 2013: 
                                    Návrh rozpočtu KCHJ ČR na rok 2013 
                    Výnosy 
                    Členské příspěvky                                                      490 000,- 
                    Příjem z chovatelské činnosti                                      230 000,- 
                    Klubová a speciální výstava, zkoušky                        260 000,- 
                    Inzerce                                                                          30 000,- 
                    Úroky                                                                             1 000,- 
                    Prodej chovatelského materiálu, služeb                        60 000,- 
                    Sponzorské příspěvky, dotace, dary                              30 000,- 
                    Výnosy celkem                                                         1 101 000,- 
 
                    Náklady 
                    Tisk                                                                              420 000,-                                                          
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                    Poštovné, služby spojů                                                  23 000,- 
                    Mzdy a daň                                                                    50 000,- 
                    Cestovné                                                                      210 000,- 
                    Nákup cen                                                                    100 000,- 
                    Členský příspěvek ČMKJ                                               18 000,- 
                    Výdaje na klubové akce                                               100 000,- 
                    Ostatní výdaje                                                                70 000,- 
                    Nákup materiálu                                                             70 000,- 
                    Bankovní poplatky                                                           5 000,- 
                    Náklady na nové WEB stránky                                       20 000,- 
                    Příspěvek na chov lišky                                                  20 000,- 
                     Náklady celkem                                                        1 106 000,-    
                     Zisk – Ztráta                                                                -  5 000,- 
                       
                     Ekonom dále informoval o tom, že vypracovává nový systém dohod o provedení práce. 
                     Znovu upozornil na nutnost uvádět u plateb správné specifické symboly a včas vyúčtovávat  
                     akce. Výbor se dohodl na termínu do 1 měsíce.              
                  
 
Tisková referentka: Informovala o tisku zpravodaje v množství 1 500 ks.  
                      Výbor projednal a schválil nový ceník inzerce ve zpravodaji (černobílý tisk):                                                                                    
                       Stránka A4           1 000,- Kč 
                       Stránka A5              500,- Kč 
                       Tisková referentka ve spolupráci s IT referentem zveřejní  nabídku prodejního klubového     
                       materiálu přes internet. 
                         Dále ve spolupráci zveřejní ve zpravodaji a na webu možnosti  sponzorských darů na klubové 
                       soutěže, výstavy atd.    
 
Hlavní poradkyně chovu:  Informovala o školení rozhodčích WUT ve Švýcarsku ( účast MVDr. Švec, 
                       pí.Spalová, ing. Přibáňová a p. Buba) –velmi přínosné, dále o poradě rozhodčích a jednání 
                       chovatelské rady. Zápis na webu a ve zpravodaji. 
                       Seznam chovných psů hotov a v termínu předán tiskárně. 
                       Zpravodaj – všechny příspěvky odevzdány v termínu, ing. Přibáňová zpracovala výstavy. 
                       Pracuje se na chovatelské ročence, navržen a odsouhlasen výtisk pouze 100 kusů. 
                       Objednávka bude na webu klubu a v dalším čísle zpravodaje, dále budou objednávky 
                       přijímány na spádových schůzích. V případě většího zájmu bude zajištěn dotisk.   
                       Schváleny propozice na SV Jevíčko, jsou ve zpravodaji a na webu, připravuje se německá 
                       verze.   
                       KV Holýšov, postupně přicházejí přihlášky, informace ohledně problematiky okolo 
                       zahraničního rozhodčího p. Wittera, navrhuje počkat podle počtu přihlášených psů, 
                        buď stačí tři naši rozhodčí, nebo bude navržen čtvrtý také český rozhodčí. Je omezená kapacita 
                       ubytování  cca pro 10-13 lidí, 4 místa jsou již rezervována pro rozhodčí. Přišla nabídka 
                       pomoci od některých členů klubu s přípravou akce, již jsou sponzoři na všechny korbele. 
                       Žádá o zálohu 10 000,- Kč, schváleno. 
                       Výbor rozhodl neuskutečnit SV při Evropské výstavě, nebylo možno zajistit odpovídající 
                       prostory za přijatelnou cenu přímo v Brně.  
                         Proběhla diskuse o plánu klubových výstav na rok 2014 v návaznosti na jednání o prostoru,         
                       KV dát na jarně letní termín a Jevíčko na září (nebo naopak), aby byl zajištěn rozestup mezi 
                       výstavami a hledat spíš venkovní prostory z důvodu vysokých finančních požadavků za 
                       pronájem v Praze. 
                       Hlavní poradkyně chovu informovala o závažném porušení chovatelských řádů FCI  
                       a ČMKU při zapisování jednoho importovaného jedince. Celou problematiku zpracuje 
                       a předloží k řešení na patřičné orgány (komise pro chov a zdraví, Rada plemenných knih, 
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                       předsednictvo ČMKU a jeho dozorčí rada a kárná komise KCHJ ČR). Je nutno, aby 
                       daný jedinec nebyl do vyřešení případu považován za jedince s průkazem původu 
                       a nebyl připuštěn na akce klubu. V této souvislosti bude informovat majitele psa. 
                       Chovatelská rada projednala další případ: hlavní poradkyně chovu obdržela od PK 
                       ČMKJ dopis, ve kterém byla upozorněna, že na DR ČMMJ byla předána žádost člena 
                       KCHJ ČR, který požádal o vystavení pracovního certifikátu na jeho drsnosrstého 
                       standardního jezevčíka. Paní Šestáková kontrolou zjistila, že tento pán  je majitelem  
                       tohoto jedince, ale zároveň ho posuzoval na zkouškách nováčků, na soudcovské tabulce 
                         je jméno jiného vůdce i jako jméno majitele, ale v přiloženém PP není  o tomto záznam. Takže  
                         dle platného PP v té době  posuzoval vlastního psa, pouze uvedl fiktivního majitele.Pí. Šestáková  
                       onoho vůdce kontaktovala  a ten potvrdil, že psa pouze vedl, ale nikdy nevlastnil. 
                        Chovatelská rada navrhuje, aby do doby vyřešení stížnosti  pí. Šestákové, či případného anulování     
                      této zkoušky tomuto jedinci tato zkouška nebyla uznána pro chovnost.            
                         
  
Místopředseda: Informoval o zasedání předsedů a zástupců klubů v Římě – WUT a pořádání akcí WUT. 
                        Nastínil možnost uspořádat v roce 2014 některou akci WUT v naší republice (Evropský 
                        pohár, Velká cena norníků). 
                        Je třeba zajistit propagační materiál, který by měli naši rozhodčí  při účasti na soutěžích  
                        v zahraničí.                            
                        
Matrikář: Podal zprávu o členské základně - k 10.12.2012 má KCHJ ČR 1835 členů. Jihočeská pobočka 
                má 193 členů, Severočeská pobočka 129 členů, Západočeská pobočka 247 členů, Středočeská 
                pobočka 467 členů, Severomoravská pobočka 235 členů, Jihomoravská pobočka 319 členů, 
                Východočeská 155 členů a 21 zahraničních členů. 
                Výbor vzal na vědomí informaci předsedy o prominutí placení zápisného u plateb  
                uskutečněných po 31.12.2012 do 15.1.2013.    .     
             
IT referent: Informoval, že práce na novém klubovém webu probíhají. 
                 Výbor ukládá IT referentovi dopracovat inventarizace do konce měsíce ledna 2013 
                  a zaslat předsedovi, jednatelce, ekonomovi a dozorčí radě.        
 
               
ad 3) – Projednání výsledků KV Praha 2012  
             Jednání se zúčastnila předsedkyně Středočeské pobočky pí. Benediktová. 
             Předloženo vyúčtování – předběžný výsledek mínus 22 270,- Kč (tato výstava poprvé v mínusu) 
             Proběhla diskuse o příčinách a o uspořádání KV 2013. Hlavní poradkyně chovu uvedla, že termín 
             výstavy je daný, rozhodčí i zahraniční mají termín zarezervován, případná změna jim nemusí 
             vyhovovat. Je třeba maximální snaha o snížení nákladů (levnější ubytování pro rozhodčí, 
             důsledné vybírání vstupného, důsledná kontrola výše plateb na výstavu a podobně).        
             Pí. Benediktová uvažuje o venkovních prostorách, hledá možnosti. P. Coufal – vždy je třeba 
             dojednat konečnou částku za pronájem, aby se náklady dodatečně nenavyšovaly 
             Navrženo a schváleno, že předsedkyní organizačního výboru – GARANTEM  KV 2013 bude 
             Předsedkyně středočeské pobočky pí. Kateřina Benediktová. Pořádající středočeská pobočka 
             se bude snažit o maximální snížení nákladů a předloží řádné vyúčtování záloh. 
             Hlavní poradkyně chovu spolu s pí. Benediktovou doladí termín KV bez zadání titulu 2014. 
             Pí. Benediktová zašle soupis zničeného majetku při požáru a protokol o požáru předsedovi DR, 
             IT referentovi a ekonomovi.                    
 
ad 4) – Dozorčí rada 
            Předseda dozorčí rady MVDr. Kučera předložil výboru zprávu dozorčí rady.  
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ad 5) – Kárná komise 
             Předseda kárné komise p.Coufal seznámil výbor s projednávanými případy. 
 
 
ad 6) – Různé 
             Projednány problémy se zamítnutím čekatelství šampionátu práce (CACT) na akcích, které  
             spolupořádá  KCHJ ČR. Výbor klubu se rozhodl obrátit na ČMKJ s nesouhlasným dopisem. 
             Jedná se o tyto akce: 
             OMS Tachov – Pohár Českého lesa v dosledech (garant ing. R. Svoboda) 
             OMS Hodonín – Slovácký pohár (garant F. Bábik a ing. M. Přibáňová) 
             OMS Blansko – Memoriál Miloše Doubka (garant M. Vinklárek) 
             OMS Kroměříž – Memoriál J. Bodejčka (garant J. Šimara) 
             OMS Mladá Boleslav – Memoriál J. Brzáka (garant J.Brzák) 
             OMS Opava – Memoriál J. Menšíka (garant J.Coufal) 
             OMS Karlovy Vary – Memoriál V. Dejmka (všestranné zkoušky)                                   
                                                                                             
                                                                                            

V Praze-Horních Počernicích 19.1.2013  zapsala  Eva Zykánová 
 
 
 
 

Usnesení ze schůze výboru ze dne 19.1.2013 
 

Schůze výboru KCHJ ČR 
- bere na vědomí:  

• Informaci místopředsedy o zasedání WUT v Římě 
• Informaci místopředsedy o pořádání akcí WUT 
• Informace výcvikářky o Pracovním poháru 
• Předběžnou informaci o výsledku hospodaření za rok 2012 
• Informaci o tisku Zpravodaje 1 500 kusů 
• Informaci ohledně problematiky kolem zahraničního rozhodčího p. Wittera 
• Zprávu matrikáře o stavu členské základny 
• Informaci předsedy o prominutí placení zápisného u plateb po 31.12.2012 do 15.1.2013 
• Zprávu DR 
• Informaci předsedy kárné komise o projednávaných případech 
• Uzávěrku Zpravodaje 2/2013 – 31.4.2013 

 
- schvaluje:        

• Následující klubová ocenění: 
Romana Badejová (ZČ) Čestné uznání                                                                                                            
Jindřich Kotrbatý (ZČ) Stříbrný odznak 

            Bohumil Šanta (ZČ) Zlatý odznak  
            Josef Odehnal (JČ) Čestné uznání 

Libor Kurfiřt (JČ) Stříbrný odznak 
Karel Steiner (SČ) Čestné uznání 
Veronika Roberts (SČ) Čestné uznání 
Katka Šafaříková (SČ) Čestné uznání 
Stanislav Máček (SČ) Stříbrný odznak 
Rudolf Ocasek (SČ) Stříbrný odznak 
Doc.MVDr. Karel Bukovjan CSc.(VČ) Stříbrný odznak 
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Mgr. Lenka Svobodová (VČ) Stříbrný odznak 
Bohuslav Drahoš (VČ) Stříbrný odznak 
Jaroslav Hrabal (JM) Čestné uznání 
Zdeněk Jakuba starší (JM) Stříbrný odznak 
MVDr. Miroslav Kalich (JM) Stříbrný odznak 
Miloš Kašpar (JM) Stříbrný odznak 
Bc.Markéta Chodilová (Stř.Č.) Stříbrný odznak 
Ing. Martin Böhm (Stř.Č.) Čestné uznání 
Olga Vazačová (Stř.Č.) Čestné uznání 
Milan Novák (Stř.Č.) Děkovný list za dlouholetou pomoc při organizaci KV 
Magda Nováková (Stř.Č.) Děkovný list za dlouholetou pomoc při organizaci KV 
Denisa Tesáriková (Stř.Č.) Děkovný list za dlouholetou pomoc při organizaci KV 
Blanka Floriánová (Stř.Č.) Děkovný list za propagaci pracovního využití drsnosrstých trpasličích  
                                           jezevčíků 
Alena Mottlová (Stř.Č.) Děkovný list za pomoc s přepisováním údajů do databáze KCHJ 
Děkovné listy: Václav Říhánek starší (uspořádání SBS) 
                        MS Svatá Kateřina – Chotěvice (KBS) 
                        František Bábík (KHS) 
                        Ing. Ivan Klik (SBS) 
                        Zdeněk Jech (SBS) 
                        p.Čajka (KHS) 
                              

• Výrobu 20 ks stříbrných odznaků cca 300,- Kč za kus 
• Nákup 4 ks náplní do tiskárny pro výcvikářku 
• Návrh rozpočtu KCHJ ČR na rok 2013 

Výnosy 
Členské příspěvky                                                         490 000,- 
Příjem z chovatelské činnosti                                         230 000,- 
Klubová a speciální výstava, zkoušky                           260 000,- 
Inzerce                                                                             30 000,- 
Úroky                                                                                 1 000,- 
Prodej chovatelského materiálu služeb                              60 000,- 
Sponzorské příspěvky, dotace, dary                                  30 000,-   
Výnosy celkem                                                             1 101 000,-  
 
Náklady                                                      
Tisk                                                                                  420 000,- 
Poštovné, služby spojů                                                       23 000,- 
Mzdy, daň                                                                          50 000,- 
Cestovné                                                                           210 000,- 
Nákup cen                                                                         100 000,- 
Členský příspěvek ČMKJ                                                    18 000,- 
Výdaje na klubové akce                                                     100 000,- 
Ostatní výdaje                                                                      70 000,-          
Nákup materiálu                                                                   70 000,- 
Bankovní poplatky                                                                 5 000,- 
Náklady na nové Web. Stránky                                            20 000,- 
Příspěvek na chov lišky                                                        20 000,- 
Náklady celkem                                                                1 106 00,- 
Zisk – ztráta                                                                       -  5 000,-     
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• Nový ceník inzerce ve zpravodaji : strana A4 (černobílá) 1 000,-Kč, strana A5 (černobílá) 500,-Kč 
• Zajištění propagačních materiálů při účasti našich rozhodčích na soutěžích v zahraničí 
• Tisk 100 ks ročenky 
• Propozice na SV Jevíčko 
• Zálohu 10 000,- na KV Holýšov 
• Rozhodnutí chovatelské rady neuznat ZN do doby vyřešení případu DR ČMMJ jako podmínku 

chovnosti 
• MVDr. Jana Kučeru jako kandidáta do předsednictva ČMKJ 
• Předsedkyni Středočeské pobočky Kateřinu Benediktovou předsedkyní organizačního výboru – 

garantem KV 2013 a konání této výstavy v daném termínu 
• Rozhodčí na Pohár Středočeské pobočky            

Vrchní rozhodčí: Monika Illová, rozhodčí: J. Brzák, M. Chodilová 
 
 

 
 
- ukládá:   
     Předsedkyni Středočeské pobočky   
            Poslat soupis  zničeného majetku a protokol o požáru předsedovi DR, IT referentovi a ekonomovi         
      Jednatelce          

• Ve spolupráci s ing. Přibáňovou zaslat ČMKJ stanovisko KCHJ ČR k zamítnutí některých čekatelství 
šampionátu práce  

       
Tiskové referentce 
• Ve spolupráci s IT referentem zveřejnit ve zpravodaji a na webu možnost sponzorských darů na soutěže, 

výstavy  
• Ve spolupráci s IT referentem zveřejnit nabídku prodejního klubového  materiálu přes internet 

 
IT referentovi 
• Dopracovat do konce ledna 2013 inventarizaci a poslat předsedovi, jednatelce, ekonomovi a dozorčí radě 
 
Všem členům výboru, garantům a pověřeným členům klubu 
• Vyúčtovat akce do 1 měsíce od uskutečnění 

                                                               
      Hlavní poradkyni chovu 

• Řešit problematiku závažného porušení chovatelských řádů FCI a ČMKU  
• Ve spolupráci s pí. Benediktovou doladit termín KV 2014     

 
                                                                                                                         

     Předsedovi 
• Dořešit problematiku termínovaného vkladu 
• Požádat spolu s místopředsedou o možnost uspořádání některé akce WUT (Evropský pohár, Velká cena 

norníků 
 

     Výcvikářce  
• Ve spolupráci s IT referentem zveřejnit podmínky udělování vůdcovského odznaku 
• Dopracování dohod s jednotlivými rozhodčími a dodání do konce ledna 2013 ekonomovi 
• Tisk děkovných listů 
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V Praze-Horních Počernicích 19.1.2013  zapsala Eva Zykánová 


