Zápis z členské schůze DKČR konané dne 21.2.2015 v Šestajovicích
Schůze začala: v 10:15 hod.
Přítomno: 30 členů
Zahájení schůze, přivítání členů
Program schůze : schváleno jednohlasně
Zvolena mandátová a návrhová komise ve složení:
1. Petra Hejnová
2.Štěpánka Hostovská
3. Kateřina Nováková
Zpráva předsedy klubu
Zpráva jednatele
Zpráva ÚPCH
Zpráva pokladníka
Zpráva výcvikáře
Zpráva KRK
Diskuse k předneseným zprávám:
- M. Michal - Dal podnět k diskusi na téma, co se bude dít po rezignaci výboru klubu.
- A. Jun – Z jakého důvodu za poslední roky nebyly pořádány výcvikové semináře pro dobrmany.
- Z. Saska – Byla malá účast členů, v případě většího zájmu není problém uspořádání
výcvikové akce.
- MUDr..R. Bočanová – Lidé volí spíše výcvikové víkendy podle místa bydliště.
- MVDr. M. Brožová – Dala podnět k diskusi na téma, co se bude dělat s množením psů.
- O. Gudas – Přednesl návrh na změnu chovatelských stanov na omezení počtu krytí a nastavení
procent vyhodnocených štěňat.
Tímto předsednictvo DKČR vyzývá členy k podávání návrhů na změnu stanov a chovatelského
řádu během roku.
MVDr. M. Brožová – ZKO Plzeň požádala o návrh na konání 3 CACové výstavy s posuzovatelkou
Kateřinou Michalovou.
M. Michal – Diskuse na téma – sankce za nedodržení chovatelského řádu a tímto i změnu
chovatelských stanov.
J. Sýkorová – Požádala o vysvětlení jednotných chovatelských podmínek v obou klubech
- JUDr. Z. Pokorná – Smlouva mezi oběma kluby musí dodržovat minima daná chov.
Smlouvou.
Předávání Klubových šampionů – pohárů a diplomů
Další diskuse:

- A. Jun – Jaké jsou podmínky nominace na reprezentaci – uvedeno na webu DKČR
- Ing. V. Petrboková – Výzva k členské základně, aby členové DKČR včas a s dostatečným
předstihem uplatnili připomínky k volnému chovu psů a své kritiky a návrhy na změnu
chovatelských stanov písemně předali včas. Aby se o změně chov. řádu mohlo jednat na příští
členské schůzi.
Hlasování o návrhu : Jednomyslně odhlasováno
- MUDr.R. Bočanová – Navrhnout konkrétní znění normativ k příslušným článkům minimálně 1
měsíc před členskou schůzí.
- J. Sýkorová – Kdo oficiálně oznámil, že byla zrušena Starter ZTP
- Výbor DKČR – nebylo oficiálně oznámeno
- MUDr. R Bočanová-Do 30.6.2015 Výbor DKČR připraví návrh nových stanov
- Do 30.9. Připomínky
- Do 30.11.2015 – Bude oznámeno na webu DKČR
Hlasování o návrhu : Jednomyslně odhlasováno
Konec členské schůze: ve 13:40 hod.
Zapsala: Petra Hejnová

