
 

Zápis ze sch ůze výboru KASS č.8  
konané dne 14.8.2011 

 
Schůze výboru byla vedena elektronickou cestou. 
 
Členové výboru, kteří se vyjádřili elektronickou formou: Marcela Brothánková, Eva Madziová ml., Alice 
Schreibová  
 
 
 
PROGRAM: 
 

1. Schválení nových členů 
2. Plán klubových výstav pro rok 2012 
3. Volba výstavní referentky a plán její činnosti 
4. Zpráva poradkyně chovu k datu 30.6.2011 
 

 
 

1) Schválení nových členů 
  
Výbor schválil nové členy dle došlých přihlášek. 
 
 
 

 
2) Plán klubových výstav pro rok 2012 
 

• Speciální výstava KASS: termín 28.4.2012, místo konání Klokočůvek, rozhodčí Marie 
Merchant  

• Klubová výstava KASS: termín 9.6.2012, místo konání Praha, rozhodčí Ray Smith 
• Halloweenská výstava KASS: termín 27.10.2012, místo konání Jistebník, rozhodčí Linda 

Voláriková 
 
Dále bude podána žádost o letošní Adventní výstavu KASS: termín 10.12.2011, místo konání 
Jistebník, rozhodčí Gareth Lawler.  
 
Organizaci Adventní výstavy 2011, Speciální výstavy 2012 a Halloweenské výstavy 2012 má na 
starost paní Eva Madziová. Nebyl předložen rozpočet těchto výstav, paní Evou Madziovou bylo 
přislíbeno, že náklady a příjmy budou zcela vyrovnané.  
 
Organizaci Klubové výstavy 2012 má na starost paní Marcela Brothánková a paní Alice Schreibová. 
Byl předložen rozpočet, výbor bere rozpočet na vědomí. 
 
 
Pro: Marcela Brothánková, Alice Schreibová 
Proti: Eva Madziová ml.  
 
Slečna Eva Madziová nesouhlasí s pořádáním letošní Adventní výstavy, a v roce 2012 chce pořádat 
pouze 2 výstavy v rozestupu minimálně 4 měsíců. 
 
 
 
 



3) Volba výstavní referentky a plán její činnosti  
 
 
Plán činnosti výstavní referentky: 

• předložit výboru do 30.3. daného roku návrh nominace rozhodčích na NV a MV pro 
následující rok. 

• Komunikace s KCHLS ohledně dohody na nominaci rozhodčích. Po schválení výborem oslovit 
nominované rozhodčí pro písemné potvrzení s rezervací termínu, následné odeslání seznamu 
nominovaných rozhodčích spolu s nutnými doklady na ČMKU do stanoveného termínu.  

• předložit výboru do 31.5. daného roku návrh klubových výstav pro následují rok. Jedná se o 
návrh výstav s určením místa konání, termínu a rozhodčího. Po schválení výborem oslovit 
rozhodčí pro písemné potvrzení s rezervací termínu, následné odeslání plánu výstav spolu s 
nutnými doklady na ČMKU do stanoveného termínu.  

• oprávnění podepsat s pořadatelem výstavy smlouvu. Smlouvu je možné podepsat až po 
odsouhlasení výborem.  

• pověření jednat jménem klubu, tj. zastupovat klub a jednat jeho jménem v záležitosti výstav a 
rozhodčích  

• další činnosti týkající se výstav - po upřesnění výborem 

Jako výstavní referentka byla schválena paní Eva Madziová. 
 
 
 

4) Zpráva poradkyn ě chovu k datu 30.6.2011  
 
Byla předložena zpráva poradkyně chovu, výbor vzal zprávu na vědomí. 
 
 
 

 
Zápis provedla: Alice Schreibová 


