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Zápis ze  SCHŮZE Akita Ken  z.s. ze dne 16.3. 2019 
 

Schůze byla zahájena dne 23.2. v Příchovicích, Hvězda Petrou Starou. 

1. PREZENCE BYLA ZKONTROLOVÁNA PREZENCE 

PŘÍTOMNO :  8/Z 12, ZASTOUPENO PLNOU MOCÍ: 0, CELKEM : 8 HLASŮ, SCHŮZE  JE USNÁŠENÍSCHOPNÁ 
Poté následovala volba: Zapisovatele: navržena Lída Marková - schváleno 

Hlasování: Pro 8 zdržel 0 proti 0 
Schůzi vedla : Petra Stará, Andrea Zelinková 
 

2. Byly zdůrazněny informace týkajícící se chovatelských záležitostí, s důrazem na neopakování chyb, k tomu by 
mělo sloužit poradenství v chovu zajišťované koordinátorem. Před plánovaným spojením by měl majitel 
chovné feny doložit bonitační protokol a aktuální foto zvířete, aby se drobné vady eliminovaly novým 
jedincem vhodným pro spojení. Předsedkyně zdůraznila neopakování stejného spojení, P. Stará důslednou 
kontrolu plnochruposti. A. Zelinková zopakovala část usnesení z minulé schůze, kdy bylo odsouhlaseno 
sledování štěňat s jejich přehlídkou v rozmezí cca 1 roku od narození.   
Hlasování: Pro 8 zdržel 0 proti 0 

3. Spolek vítá nové členy, současným členům se ukládá oslovit svoje odchovy , pozvat je na tábor a do klubu, 
pokud budou požadovat vysvětlení , proč Akita Ken vznikl a jeho principy fungování, formou dopisu zajistí 
předseda.  
Hlasování: Pro 8 zdržel 0 proti 0 

4. Předsedkyně po schválení principu fungování P ČMKU dopracuje informace na web:  

 Zveřejňování bonitačních kodů 

 Detailní informace o zvířatech a vedení karet chovných jedinců ( s přehledem bonitace, výstavy, krytí, 
odchovy) 

 Bude kontrolovat úplnost dostupných záznamů o jedincích na webu 

 Uvést do přihlášky, případně dotazu, zda nový člen chce-nechce chovat 
Hlasování: Pro 8 zdržel 0 proti 0 

5. V souvislosti s pravidly etického kodexu a potřebám chovatelství a vystavovávní byla dojednána zájmová akce 
– příprava štěňátka na 1. Výstavu. Info bude zveřejněno na webu a FB po upřesnění podmínek a data ( také 
v souvislosti s rozhodnutím P ČMKU o akceptaci Akita Ken pod KCHMPP.)  
Hlasování: Pro 8 zdržel 0 proti 0 

6. Dále přítomní diskutovali o problematice chovatelství, přijímání nových členů a jejich principech, detaily této 
problematiky zatím nedošly úplné shodě, bude projednáno v souvislosti s rozhodnutím P ČMKU na následující 
schůzi. P. Nerandžič navrhl zvýšení příspěvků a odměny pro předsedu a další, kdo zajišťují chod spolku, zatím 
odloženo z hlediska financování. 
Hlasování: Pro 8 zdržel 0 proti 0 

7. Předsedkyně navrhla zveřejnění okénka pro chovatele a vystavovatele na web, kde budou vysvětleny pro 
začínající pojmy typu CAC, CACIB, BOB, podrobně bude uvedeno , co znamená bonitace  a zápis chovného 
jedince do plemenné knihy. Zajistí předsedkyně , bez pevného termínu.   
Hlasování: Pro 8 zdržel 0 proti 0 

8. V souvislosti s plánovaným srazem klubu v květnu 2019, je navrženo pozvat poradkyni chovu KCHMPP p. 
Duspivovou na sraz. L. Marková zajistí dohodu mezi ZKO Plzeň a podílení se Akita ken na organizaci Krajské 
výstavy. 
Hlasování: Pro 8 zdržel 0 proti 0 

9. V případě vlastních odchovů je člen spolku povinen, aby nové majitele informoval o spolku Akita Ken, předal 
majiteli přihlášku a vysvětlil důvody , principy a fungování. S tím je spojena i funkce „ kouče odchovu“, který 
nemusí být totožný s chovatelem štěněte, ale bude určen výborem na žádost chovatele podle bydliště nového 
majitele. ( Kdo to z klubu bude mít blíž, dělá kouče). 
Hlasování: Pro 8 zdržel 0 proti 0 

  10.  Andrea Zelinková jmenována do funkce interního krizového manažera    Schváleno jednomyslně. 
Hlasování: Pro 8 zdržel 0 proti 0 
USNESENÍ: 
Všechny uvedené body pod čísly 2. – 10.  byly jednomyslně schváleny jako usnesení.  
Schůze skončena dne 16. 3. 2019 v 21,30.   Zapsala L.Marková 
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