Zápis z členské schůze KASS č.3
konané 2.4.2011

Členská schůze byla vedena elektronickou cestou.
Počet členů kteří se vyjádřili elektronickou formou: 9 členů KASS

Program schůze:
1) Změny Dodatku KASS k Zápisnímu řádu ČMKU
2) Změny Organizačního řádu KASS
3) Chovné podmínky KASS
4) Různé

1. Změny Dodatku KASS k Zápisnímu řádu ČMKU
Marcela Brothánková přednesla návrh výboru KASS na změny Dodatku KASS k Zápisnímu řádu
ČMKU.
1.1. Navržené změny byly schváleny.

2. Změny Organizačního řádu KASS
Marcela Brothánková přednesla návrh výboru KASS na změny Organizačního řádu KASS
2.1. Navržené změny byly schváleny

3. Chovné podmínky KASS
Marcela Brothánková přednesla návrh výboru na návrat k chovným podmínkám schváleným na
ustanovující členské schůzi KASS ze dne 13. 2. 2010.
3.1. Návrh byl schválen s tím, že vzhledem k tomu, že KCHLS zcela ignoroval snahu KASS o
dohodu na minimálních chovných podmínkách pro ASS, které by byly závazné pro oba kluby,
nebude KASS znovu KCHLS již s tímto znovu oslovovat.
3.2. Následná diskuze nad bodem chovných podmínek „Chrup a výška v souladu se
standardem.“
3.2.1.

Paní Alice Schreibová na základě této diskuze navrhla změnu znění chovných
podmínek, sporný bod by byl vypuštěn.

3.2.1.1. Tento pozměňovací návrh nebyl schválen.
3.3. Paní Eva Madziová řekla, že je třeba stanovit kolik generací čistých jedinců po předcích
budeme respektovat a žádá stanovení zdrojů, které budeme považovat za důvěryhodné
k čerpání informace o výsledku DNA testu fucosidosy.
3.3.1. Za důvěryhodné zdroje budou považovány české a zahraniční klubové weby (soukromé
ne) a certifikáty akreditovaných laboratoří. PCH požádá o informace Ústav živočišné
fyziologie a genetiky AV ČR, zatím budeme uznávat 5 generací.

4. Různé
4.1. Posudky z výstav: KASS si vyžádá 3. kopii posudků z výstav. Se souhlasem majitele psa /
feny bude posudek zveřejněn na klubovém webu.
4.2. Byla podána informace o podmínkách pro udělení titulu „Klubový šampión KASS“.
4.3. Byly podány informace o Klubové výstavě KASS konané dne 30.7.2011.
4.4. Slečně Evě Madziové se nelíbí přístup předsedkyně KASS, paní Brothánkové, že
neinformuje členy o tom, že byla pozvána a následně se zúčastnila zasedaní pléna ČKS.
4.4.1.

Marcela Brothánková chybu uznala, členům se za toto omluvila, zápisy z pléna ČKS
budou zveřejňovány na webu KASS stejně tak jako termín zasedání.

4.5. Paní Eva Madziová podala informace o navrhovaných rozhodčích na výstavy v roce 2012 a
2013.
4.6. Marcela Brothánková podala informace o VH ČMKU.
4.7. Paní Alice Schreibová podala informace o Vystavovatelské soutěži KASS.
4.8. Slečna Eva Madziová podala informace o průběhu řešení stížnosti výboru KASS na bývalého
předsedu DR ČMKU.
4.8.1.

Stále není dořešeno, ČMKU nereaguje na žádost ČKS o zaslání důkazů o kárných
proviněních zakládajících členů KASS a o kárných řízeních vedených proti
zakládajícím členům KASS.

Usnesení členské schůze:
1.
2.
3.
4.

Odsouhlasení změn Dodatku KASS k Zápisnímu řádu ČMKU
Odsouhlasení změn Organizačního řádu KASS
Odsouhlasena změna chovných podmínek.
KASS si vyžádá kopie posudků z výstav, se souhlasem majitele budou posudky zveřejňovány na
klubovém webu.
5. Termíny zasedání pléna ČKS a zápisy z těchto zasedání budou zveřejňovány na klubovém webu.

Zápis provedla: Alice Schreibová, Eva Madziová ml.

