
ZÁPIS 

z členské schůze ze dne 12.6.2021 

 

Přítomni : dle presenční listiny 

 

Schůzi zahájila Eva Andrsová. 

 

1. Stanovy Klubu. 

   Stávající  Stanovy byly schváleny v roce 2018 a jsou uvedeny na webových stránkách. 

   Z iniciativy Mgr.Staňkové a Haškové byly přepracovány (za spolupráce s právníkem ?) a 

  je nutné dořešit jejich konečnou podobu. Je nutné je posoudit někým (?), zda dojde 

   k posouzení dle nového návrhu nebo změny řešit pouze Dodatky k původnímu návrhu. Poté 

   budou projednány ve výboru a uveřejněny na webových stránkách pro informaci ostatním 

   členům Klubu. 

   Toto řešení mělo být už dříve provedeno, a to před cca 2 lety, kdy se měly dohodnout na pro- 

   jednávání Hašková, Hajerová a Smahová, ale neuskutečnilo se. 

 

2. Abdikace Mgr Staňkové. 

   Byla předána k datu 5.5.2021, jako  abdikace na funkci jednatele Klubu . Předání bylo prezidentce 

  Klubu  Evě Andrsové. Předcházely tomu spory mezi členstvem  a dále stížností paní Horáčkové. 

  Abdikace byla prezidentkou přijata, ale prozatím nepotvrzena. Mgr Staňková zůstává členkou   

  Klubu, spravuje doposud webové stránky. 

 

3. Prodloužení činnosti stávajícího výboru. 

   Na schůzi byla dohodnuta prodloužena činnost stávajícího výboru na 1 kalendářní rok, tj. do 

   11.6.2022 (dle návrhu paní Rejnkové). Do té doby bude pracovat výbor v sestavení: 

- prezident Klubu – Eva Andrsová 

- hlavním poradcem pro NP a rakouského pinče – Klára Hašková 

- hlavním poradcem pro TP – Ivana Hajerová 

- poradcem pro opičí pinče – Jarmila Smahová 

- pokladník – Jana Drátovníková  a také funkci jednatele bude vykonávat přechodně( kterou dříve 

                      vykonávala). 

S pomocí organizací  budoucích výstav a podobných akcí bude pomáhat celý výbor.   

Telefonické spojení na jednotlivé členy výboru jsou na webových stránkách. 

 

4. Ostatní záležitosti. 

 

Výbor bude tedy 5 -členný,  Vimrová, která doplňovala původní 7-členný výbor, se na výzvy 

neozvala a ani nezaplatila členský příspěvek na rok 2021. Telefonické spojení neexistuje, ty které  

mám k disposici, nefungují. 

O práci ve výboru má zájem paní Janečková Jana, dlouholetá členka KP. Postupně by se 

seznamovala s prací hlavní poradkyně chovu TP a mohla by být posléze zařazena jako kandidátka 

do výboru.. 

 

Volby se musí uskutečnit do termínu 11.6.2022, musí být řádně připravena i členská schůze a i 

kandidátka do nového výboru. 

 

Členům Klubu se také oznamuje, jakým způsobem se mohou dostat na webové stránky. Pod ikonou 

www.Klubpincu.cz se vám ukáže mnohostránková nabídka rozepsaného webu Klubu (dříve pouze 

jedna), kde si můžete vybrat příslušnou kapitolu pro vaši informaci. Je to velice snadné. 

 

http://www.klubpincu.cz/


Jinak bychom chtěli  uskutečnit ještě letos další Klubovou výstavu a to s nějakým jiným Klubem. 

Vše oznámíme dopředu. 

 

Členům výboru bude zaslán nový a platný seznam členů Klubu k datu 1.1.2021. 

 

Stížnost paní Horáčkové bude řešena samostatně. 

 

Zapsala : Drátovníková 

               17.6.2021 

 


