
Schůze výboru 5.10.2018. 

Přítomni: Pšeničková, Vápeník, Chládek, Novotná 

Omluven: Reizenthaler 

1) Kontrola uložených úkolů. 

- Zakoupeny dva ovladače na zabezpečovací zařízení. Instalace provedena K. 

Vildem. 

- Výstava kníračů proběhla. Platba za pronájem přišla na účet. Přišla další 

žádost na příští rok – termín 1.6.2019. Schváleno, Vápeník administrativně 

dořeší. 

- Oprava šachty na vodu, provedeno. Poklop vyroben – zbývá zastříkat 

pěnou. 

- Výrobu/opravu vývěsního štítu provede Ing. Chládek. Máme vyrobenou 

desku, je zadána výroba loga – Vápeník bude informovat výbor po 

obdržení grafického návrhu.   

- Nákup dřeva. Provedeno. Cena přes 7 000,-Kč. Úklid zajistila Z. Novotná. 

- Členská základna – v termínu provedeno dohlášení. Problémy s průkazkou 

paní Kernové se podařilo vyřešit. Po urgenci doručena jako duplikát. 

Důvod – vedena v dřívější databázi. 

2) Zkoušky – KJ Brno – Plšek. Vedoucí zkoušek Novotná, Figurant a kladeč Stáňa.  

- 3.11. – delegace Šultová. Žádost o změnu termínu ze strany rozhodčí. 

Zamítnuto, vyřídí Novotná. Vápeník a Chládek si cizí stopy našlapou po 

dohodě vzájemně. 

- 17.11. – delegace Prášil. 

3) Kurzy – dohodnuto uspořádat 4 kurzy ročně ve čtvrtletních intervalech. První 

termín od 10.11.2018. Lektor kurzu Vápeník. Vápeník a Pšeničková zajistí ve 

spolupráci příslušnou úpravu www. stránek týkajících se kurzů.   

4) Schválena výměna podlahové krytiny (linolea) na učebně, v zadní místnosti 

v kanceláři a ve skladu kynologie. Vápeník se pokusí získat na tuto akci dotaci od 

MŠMT. Pšeničková a Reizenthaler předali kontakty na firmy zabývající se těmito 

pracemi. Realizace v průběhu roku 2019. 

5) Novotná předala předsedovi seznam kynologických pomůcek pro nákup od firmy 

Gappay. Seznam schválen bez připomínek. Nákup zajistí Vápeník. 

6) Závod – termín: 1.12.2018. Kategorie jako loňský rok, tj. kategorie A – ZZO1, 

kategorie B – stopa ZZV1, poslušnost a obranu závodník absolvuje podle nejvyšší 

zkoušky, kterou má se psem složenou dle NZŘ. Poháry a další ceny na závod zajistí 

Vápeník. 

7) Příprava členské schůze – termín – 12.1.2019.  Novotná zjistí u členek revizní 

komise, zda hodlají kandidovat i pro další volební období.  

8) H. Pšeničková oznámila ztrátu klíčů od cvičáku. Vápeník se pokusí zajistit 

duplikáty.  

9) H. Pšeničková navrhla výměnu ubrusů v klubovně a v kanceláři – schváleno. 

10) Z. Novotná oznámila, že někteří členové chodí klubu chodí v týdnu nacvičovat 

obranu. V případě účasti nečlena klubu od něho vybere 50 Kč. 

Zapsal: Vápeník 



 

 

Zapsal Vápeník 

 


