
Zápis z páté výborové schůze konané 3.9.2016 

Nižbor 

 

Přítomni: JUDr. Josef Plachý, Ing. Lucie Olivová, A. Hromová, H. Kecová, T. 

Šlesingrová 

Zapsala: Alina Ustimenko 

 

Program: 

1. Projednání situace s p. Maškovou. 

2. Projednání stížnosti Petry Procházkové. 

3. Kontrola přípravy na spec. výstavu 

4. Projednání příprav na Den mopse. 

5. Výstavy na rok 2017 

6. Projednání odpovědi ČMKU na naši žádost o pomoc ve vztahu MSBMK (patelly) 

7. Různé  

 

1) Projednání situace s p. Maškovou 

-Paní Mašková byla pozvána, aby bylo vše projednáno v její přítomnosti, písemně se 

však omluvila z jednání na výboru z důvodu špatného zdravotního stavu a výbor celou 

situci projednal za nepřítomnosti p. Maškové. 

-JUDr. Plachý předložil komunikaci s p. Maškovou ohledně jejích výroků o klubu na 

sociálních sítích. Paní Mašková byla upozorněna, že jako členka MK ČR by měla hájit 

dobré jméno klubu a nesnažit se vyvolávat konflikty svými výroky na soc. sítích. P. 

Mašková se hájí tím, že pouze vyjadřuje svůj názor. 

-JUDr. Plachý podepsal s p. Maškovou dohodu o ukončení spolupráce na webových 

stránkách. P. Mašková již nadále nebude spravovat webové stránky MK ČR. 

 

 2)  Projednání stížnosti Petry Procházkové 

-P. Procházková požádala o uveřejnění na webových stránkách MK ČR plemeníka Ignác 

Istako, dále požádala i o uvedení informace o počtu zubů, která je potvrzena v PP. Paní 

Mašková jako správce webových stránek ze své iniciativy kontaktovala ostatní majitele 

krycích psů, kteří jsou uveřejnění na stránkách a nabídla jim, zda nechtějí informaci o 

počtu zubů uveřejnit také. Následně tuto infromaci vložila ke všem plemeníkům. Paní 

Procházková namítla, že p. Mašková by neměla podobný údaj u ostatních plemeníků 

uvádět, protože to nemají potvrzené v PP od veterinárního lékaře. Následně byl výboru 

klubu zaslán podnět, ve kterém se hovoří o zlepšení komunikace mezi členy výboru a 

správcem webových stránek. 

-Výbor klubu souhlasí, že takový podnět je oprávněný. Celá věc se vyřešila podepsáním 

dohody o ukončení spolupráce (viz bod č.1). Výbor klubu se chystá začít spolupracovat 

s novým adminem klubových stránek, s nímž bude v kontaktu sekretář klubu,  který si 

pro tuto komunikaci zřídí samostatnou emailovou schránku. 



-Výbor  tedy odsouhlasil smlouvu o ukončení práce na stránkách s p. Maškovou. 

-Úkoly:  

 -JUDr. Plachý podepsal dohodu a následně odešle jeden výtisk podepsané 

dohody o ukončení s poděkováním za vykonané služby p. Maškové. 

 -JUDr. Plachý sepíše odpověď na podnět pro p. Procházkovou. 

 

3)Kontrola přípravy na spec. výstavu 

-Infromace uveřejněny na webových stránkách klubu 

-Úkol – p. Kecová podepíše smlouvu se starostou obce 

-Projednání cen - poháry a kokardy, soutěže 

-Výstavní výbor – p. Kecová (ředitel výstavy), p. Hromová, p. Ustimenko 

 

4)Projednání příprav na Den Mopse 

-Závazně domluveno místo i datum, pozvánka uveřejněna na webu klubu 

-Ceny se zajistí - hrnky, medaile, tombola  

-Ůkol – objednat náramky pro vstup 

-Byl osloven p. Čižma pro pomoc na Dni mopse, bude osloven p. Kreml, p. Šárová 

-Vstup pro děti do deseti let zdarma 

-Veterinární přejímku bude provádět MVDr. Šikulová 

 

5)Výstavy na rok 2017 

-Klubová výstava 2017 Dřetovice – posuzování přislíbila rozhodčí Karin Bernardis 

(Rakousko) 

 

6) Projednání odpovědi ČMKU na naši žádost o pomoc ve vztahu MSBMK (patelly) 

-MK ČR obdržel odpověď od ČMKU, která se týkala řešení rozdílných podmínek 

uchovnění u MSBMK a MK – MSBMK není vázán přísnějšími podmínkami uchovnění, 

které jsou u MK ČR, ČMKU může jen nabídnout pomoc při vyjednávání obou klubů na 

půdě ČMKU 

-Vzhledem k tomu, že MK ČR se již několikrát s MSBMK snažil bezvýsledně 

vyjednávat, MK se rozhodl jednání o patellách ukončit – v MSBMK budou i nadále 

bonitováni nevyšetření jedinci, pro bonitaci v MK bude vyšetření na patelly (stejně jako 

doposud) vyžadováno 

 

7) Různé 

- Projednán obsah ročenky 

-Nově přijatí členové – paní Šárka Langendorf, paní Ivana Kotvová 


