Zpráva předsedy klubu o činnosti a plnění úkolů od poslední schůze 28.1.2017 do 23.3.2018
Kontrola splnění bodů usnesení dané výboru minulou členskou schůzí 28.1.2017 , schůzemi
výboru a DR:
1) byla převedena pdpisová práva k bankovnímu účtu klubu
2) Byla obnovena pojistná smlouva s DAS pro členy klubu
Shrnutí činnosti výboru od 28.1.2017 do 23.3.2018
3) Byla dohodnuta změna webmastera a nový design webu. Při té příležitosti bych chtěla poděkovat
panu Kořínkovi, který nám pomohl překlenout období,kdy se klub ocitl bez webmastera. Nyní je
již podepsána nová smlouva s pí Křivohlavou, která bude pokračovat v modernizaci našich
webových stránek.
4)V roce 2017 byly uspořádány klubem 3 výstavy a k posuzování pozváni dva specialisté na
plemeno –na speciálku paní Vicky Umpleby (CHS Nonnies CA) a k posuzování klubové výstavy
paní Voláriková Linda ( CHS Layton SK). Obě výstavy se konaly tradičně v Kojicích u
Chvaletic.Obě výstavy měly opět vysokou úroveň a těšily se velké účasti vystavovatelů včetně
zahraničních .
Třetí klubovou výstavu pořádal klub poprvé v nových prostorách v Modřicích u Brna. Velký dík za
pomoc při organizaci výstavy a sponzorský dar-výstavní koberec, patří rodině Markových. Nové
prostory se vystavovatelům líbily a tak se i letošní podzimní výstava bude konat opět v Modřicích.
Na všechny naše výstavy zajistil výbor kvalitní sponzory (chtěla bych jmenovat alespoň pí
Klívarovou, Kubovou a firmu Farmina..) Veliký dík patří tak všem nejmenovaným sponzorům z řad
našich členů, kteří nám pomáhají při každé výstavě.
Další klubovou akcí v rámci propagace plemene byl Kokrfest , kde se mohli noví majitelé amíků
seznámit s výstavní úpravou amerického kokršpaněla a také si vyzkoušet vystavování nanečisto.
Naše plemeno propagujeme také na webu i stránkách časopisu Pes přítel člověka. Informace o
klubových akcích, výsledky klubových výstav, článek o výstavní úpravě amerického kokršpaněla.
Výsledkem a odměnou aktivní propagace plemene byl nárůst počtu členů klubu.
5) V roce 2018 budou pořádány klubem 3 výstavy( se dvěmi zahraničními rozhodčími) a dále
seminář Výstavní úpravy amerického kokršpaněla ,na kterou byl pozván jako lektor mnohonásobný
vítěz mezinárodních soutěží groomerů pan Zygmund Stelmach z Polska (CHS z Zaglebia).
Termíny klubových akcí:
28.4.2018 KV
Kojice
pos. Studeník Petr
29.4.2018 Seminář výstavní úpravy am.kokršpaněla Kojice
lektor Zygmund Stelmach PL
21.7.2018 SV
Kojice
pos. Berchtold Claudia A
20.10.2018 KV bez zadávání titulu KV
Modřice u Brna pos. Felszeghyová Eva MUDr SK
Dále bych chtěla členům připomenout, že 1.11.2017 vešel v platnost veterinární zákon o registraci 5
a více fen starších 1 roku na jedné adrese (čísle popisném) . Formulář naleznete na stránkách
veterinární správy – odkaz na webových stránkách klubu.
Zapsala : Nepomucká Eva
předseda ACC z.s.

Malý Chlumec dne 23.3. 2018

