Zápis z členské schůze Klubu pinčů
konané dne 12. 5. 2018 v Praze v rámci Klubové výstavy.
Přítomni: dle prezenční listiny
Schůzi řídila prezidentka Klubu pinčů Eva Andrsová.
1. Byla zvolena volební komise pro volby do nového výboru Klubu.
Byli zvoleni:
Danker Lukáš, Fuljer Petr a Schejbalová Zuzana. Tato komise sesbírala vyplněné volební lístky,
které byly všem předány při prezentaci výstavy na jejím zahájení, a ujala se své funkce sčítání
a vyhodnocení voleb. Bylo zapsáno 34 členů na prezenční listině.
2. Andrsová uvedla, že členem výboru by neměl být člen druhého Českomoravského klubu
chovatelů hladkosrstých pinčů. Už z principu, že druhý klub má chov volný, ale u nás je chov
řízený. V současné době probíhá na ČMKU řešení sjednocení podmínek chovu obou Klubů a to z
našeho podnětu. Dále byly přítomnými členy odsouhlaseny stejné podmínky chovu psů jako
doposud. V současné době je 74 členů Klubu a 10 rodinných příslušníků.
3. Bylo hlasováno o setrvání Kateřiny Rejnkové v Klubu pinčů vzhledem k probíhajícímu řešení
připomínek k jejímu chovu na ČMKU. Všichni souhlasili s tím, aby zůstala členkou Klubu pinčů
a nikdo nebyl proti. Současně bude dále vypomáhat hlavnímu poradci NP vzhledem k jejím
zkušenostem ze strany poradce, které prováděla velmi dobře a zodpovědně.
4. Předseda volební komise Zuzana Schejbalová přednesla zprávu o provedení voleb do nového
výboru a revizní komise pro příští volební období 3 let.
Do výboru byli navrženi:
Andrsová, Hajerová, Smahová, Hašková, Foltýnová, Staňková a Drátovníková.
Do revizní komise byli navrženi:
Ďuricová, Roznětínská a Pilařová.
Zpráva je součástí zápisu a jednotlivé funkce budou projednány a odsouhlaseny na samostatné
schůzi výboru KP.
5. Vzhledem k tomu, že již nebylo žádných podnětů nebo připomínek, byla schůze ukončena
a přítomným členům poděkováno za jejich účast. V následující schůzi výboru KP bude
projednáno sestavení nového výboru podle funkcí a současně i revizní komise.
Příloha: prezenční listina
Zapsala: Jana Drátovníková
Praha, 12. 5. 2018

