Zápis z výborové schůze Klubu KMP a lajek, konané dne
8. května 2004 ve vojanových sadech před zahájením
klubové výstavy
Přítomni: Dopitová, Homolková, Šebková, Válek, Škarda
Hlavní náplní bylo zvolení nového předsedy klubu. Protože členové výboru Hanáček,
Kroupová, Patočka a Šafránková předem oznámili, že se nemohou zúčastnit, zdělili svůj
návrh na předsedu jednatelce Homolkové telefonicky. Všichni se shodli pro volbu předsedy ing. Naděždu Šebkovou.
zápis z členské schůze Klubu KMP a Lajek, která se konala ve Vojanových sadech dne
8.5.2004 před zahájením klubové výstavy.
Program : - výsledek voleb
•
•
•
•
•
•
•

zájemci o funkci posuzovatel exteriéru
problém chudozubosti lajek
pejskařské setkání
speciální výstava

Setkání bylo krátké, informativní.
Volby proběhly ve formě písemné – všem členům klubu byly rozeslány korespondenční lístky
se jmény kandidátů do výboru, s možností vlastních úprav a návrhů na další kandidáty.
Členové klubu měli po úpravě volebního lístku jej odeslat na předtištěnou adresu jednatelky
klubu . pí Homolkové. Došlo celkem 56 platných volebních lístků.
Kandidáti výboru Dopitová, Hanáček, Homolková a Patočka získali plný počet hlasů – tj. 56.
Kandidáti Kroupová, Šafránková, Škarda a Válek získali 55 hlasů, ing. Šebková 53 hlasy.
Třemi hlasy byl do výboru klubu navržen pan Činátl, jedním hlasem pan ing. Vitoň.
Panu Činátlovi bylo klubem navrženo, zda by měl zájem o podání žádosti na posuzovatele
exteriéru pro lajky. Po jeho souhlasu mu byla přislíbena podpora klubu, neboť jednu
z hlavních podmínek o získání čekatelství na posuzovatele – a to 5 odchovaných vrhů daného
plemene, splňuje, stejně jako znalosti a vhodnou věkovou hranici.
Pí Dopitová již získala počátkem roku doporučení pro posuzovatele exteriéru plemene KMP.
Bylo doporučeno, aby se členové klubu zamysleli nad problémem objevující se (ojediněle)
chudozubosti lajek.

Na podzim se opět uskuteční pejskařské setkání členů klubu. Místo, čas a náplň setkání bude
oznámeno v srpnovém čísle IZ.
Speciální výstava v roce 2005 se konat nebude, neboť zájem členů o tuto akci je velmi malý.
Schůze skončila zahájením klubové výstavy.
Schůzi vedla a zapsala: Homolková

