Zápis ze schůze výboru DKČR ze dne 23. 9. 2013 konané v Klánovicích
Přítomni: MUDr. Renáta Bočanová, Kateřina Michalová, JUDr. Zdena Pokorná, František Dočekal,
Zdeněk Saska
Omluveni: Michaela Králová, Daniela Sklenářová
Kontrola předešlých zápisů:
Bod 11 /ze dne 5. 12. 12/ digitalizace archivních materiálů (sportovních činnost) – připraveno, bude
obsahem nových webových stránek.
Bod 3 /ze dne 2. 3. 13/ a bod 7 /ze dne 12. 6. 13/ tvorba nových webových stránek – částečně
splněno, stránky spuštěny, t. č. jsou doplňovány jednotlivé sekce.
Bod 1 /ze dne 12. 6. 13/ ze strany BK ČR nepředloženo vyúčtování sdruženého závodu BKČR+DKČR
(opakovaně telefonicky urgováno)
Bod 1 /ze dne 14. 8. 13/ návrh delegace rozhodčích a figurantů na MR DB 2014 na ČKS. Do 30. 9. 13
NOVÉ ÚKOLY a KONSTATOVÁNÍ
Bod 1/ Chovatelský řád bod 10.11 ….“chovatel je povinen oznámit adresy prvních majitelů štěňat
poradci chovu“….není splněno u všech štěňat zapsaných v PK 2012+2013. ÚPCH upozorní chovatele,
u kterých byl kontrolou zjištěn tento nedostatek a vyzve k nápravě.
Bod 2/ Výsledky Klubové výstavy 11. 5. 2013 Sadská – dosud nebyla pořádající ZKO předána
oficiální výsledková listina. Výsledky z neoficiálních zdrojů nejsou uveřejněny na webu a nemohou být
uveřejněny ani ve Zpravodaji DKČR. Zástupce ZKO Sadská (paní Ranglová) bude telefonicky
vyrozuměna a požádána o doslání.
Bod 3/ Příprava Zpravodaje DKČR – J.Stöhrová přislíbila zpracovat graficky přebalový dvojlist,
Ing.K.Králková předběžně přislíbila uspořádání textové části, fotografií a inzerce. Chovatelskou
agendu zašle elektronicky ke zpracování K.Michalová, ostatní materiály vč. inzerce R. Bočanová.
Uzávěrka 15. 11. 2013 (platí všechny bez výjimky)!! Informaci o připravovaném zpravodaji na web –
výzva inzerce + články/reportáže.
Bod 4/ Příprava členské schůze – předběžný termín So 8. 3. 2014 nutno zajistit pronájem prostor ke
konání členské schůze. Kuželna – Bar, ve kterém se konalo několik posledních schůzí je uzavřen.
Pronájem prostor a definitivní termín nutno odsouhlasit do 10. 11., tak aby do uzávěrky zpravodaje
byla zpracována pozvánka na členskou schůzi !!!!
Bod 5/ ZTP 28. 9. 2013 do příští schůze zarezervovat chráněný termín, předjednat rozhodčího
(T.Becht? Rudi Killmayer?)
Bod 6/ Noví členové: Ingrid Šidáková, Dana Lišková, Gabriela Velebná – Pištěková

Konec schůze 18, 30
Příští schůze 27. 11. 2013 v Petrově – Chlomku.

