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Zápis ze  SCHŮZE výboru Akita Ken  z.s. ze dne 5.10. 2019 
 

Místo a čas konání: Liteň 16,00 

Přítomni: L.Marková předseda, A. Zelinková ( omluvena) , I. Hála Bednářová ( místopředseda), P. Gregorová ( 

předseda KK), V. Starý ( člen KK) 

     Hosté – T. Kasík, J. Hála 

Zapisovatel: L.Marková 

Program:  

1. Vyhodnocení tábora v Ježově 
2. Plán a příprava táborů 2020 se změněným programem 
3. Příprava členské schůze ( po novém roce 2020) 
4. Informace o zasedání P ČMKU ke stížnosti na AICC. 
5. Různé, dle připomínek účastníků schůze 

------------------------------------------------------------- 

1. Vyhodnocení Ježov: 
 
Poplatky na tábor a zkušenosti s hotovostními platbami budou nadále pouze bezhotovostně.  Stejně tak 
některé situace včetně organizace tábora a výcviku je třeba zlepšit. Před každým následujícím táborem bude 
stanovena vždy konkrétní osoba zodpovědná za ubytování účastníků, za organizaci programu. Organizační 
skupina bude vždy do budoucna přítomna na místě konání s předstihem. 
V souvislosti s vyhodnocením bude účastníkům zaslán k vyplnění dotazník spokojenosti. Dotazník po zpětnou 
vazbu zpracuje předsedkyně, po kontrole bude zaslán adresně spolu s pozvánkou na tábor v roce 2020. 
 

2. Příprava táborů na rok 2020 

V termínu 7. – 10. 5. 2020 bude uspořádán 3. tábor v kempu Bakov nad Jizerou. Poplatky dle ceníku kempu + 
400,- Kč poplatek pes. Tématicky bude odlišný od posledního, co se týká výcviku půjde zejména o odstraňování 
nežádoucího chování, individuální konzultace s novou výcvikářkou .  Dále bude program zaměřen na společné 
hry psa a jeho pána, např. soutěž o nejrychlejší přivolání apod. Na základě zpětné vazby z dotazníků bude 
uspořádána opět přehlídka. 

Smluvní podmínky pro pronájem areálu zajistí Iva Hála Bednářová 

Druhý tábor pro rok 2020 ( termín a místo) bude projednán na výborové schůzi před členskou schůzí v březnu 
2020. 

3. Příprava členské schůze 2020 

Administrativní přípravu, program a záležitosti nutné pro projednání zajistí předsedkyně, týká se zejména 
návrhu a doplnění stanov ( volba náhradníků výboru a  KK, dále rozšíření výboru) . Záležitosti k projednání 
budou předloženy na schůzi výboru v prosinci 2019 tak, aby bylo zajištěno včasné obeslání členů.  

Předpokládané prostory, termín pro schůzi od 11,00 v restauraci Chalupa u Rudolfa v Rovině zajistí Jiří Hála. 

4. Informace k stížnosti na AICC  

Předsedkyně informovala o zápisu z jednání P ČMKU o stížnosti podané na legislativní nedostatky AICC. 
Z jednání P ČMKU vyplynulo, že věc ČMKU řešena nebude, neboť jsme dostali doporučení obrátit se na 
příslušný soud.  
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V této souvislosti byla diskutována otázka zastavení chovatelského servisu pro KCHMPP ve velmi podobné 
záležitosti, jedná se tedy o různý výklad práva. Tuto informaci a žádost o vyjádření k ní zajistí předsedkyně na 
jednání s předsedou ČMKU dne 9. 10. 2019 

V souvislosti výše uvedené výborová schůze shromáždila další problematiku a důkazy s ní související pro 
nadcházející jednání předsedkyně na ČMKU. 

5. Různé 

 Byla předložena zpráva kontrolní komise o kontrole účetnictví , po vysvětlení dotazů byla kontrola bez 
závad ( viz zápisy o kontrole na webu) 

 Výborová schůze prodiskutovala otázky směřování chovu akit v ČR, podrobnosti info od J. Cagašové 

 Podobnost webů s AICC – předsedkyně kontaktuje webmastera ohledně finanční náročnosti vizuální 
změny webu Akita Ken. 
 
Usnesení 

Všechny body pod čísly 1. – 5. Byly přijaty jednomyslně jako usnesení. 

V Litni dne 5. 10. 2019        Zapsala L.Marková 
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