Akita Ken z.s. Třemošná , U vodárny 907. 330 11 , www.akitainuczech.cz IČO: 07900635

Zápis ze SCHŮZE výboru Akita Ken z.s. ze dne 7.8. 2020
Místo a čas konání: Třemošná. 17,00
Přítomni: L.Kasíková předseda, A. Zelinková, I. Hála Bednářová
( místopředseda), Petra Stará zastupující V. Starého ( člen KK)
Zapisovatel: L.Kasíková
Program:
1. Příprava a detaily tábora v Bakově nad Jizerou
2. Ceny na akití kení přehlídku v Bakově
3. Plán a příprava táborů 2021, sponzoring na akce a výstavy
4. Schválení nákupu kancelářských potřeb
5. Kontrola spolkové dokumentace
6. Různé
------------------------------------------------------------1. Bakov nad Jizerou VČAS – projednán způsob ubytování, kdy recepční dostane seznam ubytovaných s čísly
chatek předem, aby ubytování probíhalo hladce. Většina účastníků chce dovoz jídel z restaurace, I. Hálová
zajistí podrobnosti.
Příjem přihlášek, potvrzování , ubytování a rozdělení do chatek zajistí L.Kasíková, kontrolu plateb A. Zelinková.
Nápní programu budou: malá přednáška, hry se psy a pro psy, socializační vycházky, individuální výcvik.
Zajišťují recipročně za ubytování Dagmar Ouhrabka Rádlová a Lucie Němečková.
Konečnou sumu k úhradě v závislosti zda bude či ne pronajat celý areál zajistí I. Hálová.
10 dní před zahájením zašle předsedkyně účastníkům email s instrukcemi a programem. Poplatky za tábor se
vybírají bezhotovostně – na účet.
2. akití kení přehlídka bude součástí nedělního programu, psy bude posuzovat 4 členná porota ve složení J.
Miláček, E. Hájková, L. Němečková, D. Ouhrabka Rádlová. Přihlašování na přehlídku je výhradně online, bude
vytištěn katalog, diplomy, posudková listina pro porotu, zajistí L. Kasíková. Každý účastník přehlídky obdrží
v den nástupu výstavní číslo pro svého psa (psy) při večerním programu.
Ceny na výstavu jsou zajištěny následovně sponzorsky: Část zbylých pohárů z loňského roku v jednotném
designu ( 32ks) od J. Cagašové bude přesunuta na následující rok, další poháry a kokardy jako sponzorský dar
poskytly: P.Stará, A. Zelinková, L.Kasíková. Podáry jsou již sjednoceny, L.Kasíková zajistí polep a rozdělení pro
jednotlivé třídy, již byla předsedkyní oslovena firma Candy s žádostí o poskytnutí dárkových balíčků s krmivem
pro všechny účastníky akce. V případě, že by spolek s žádostí o sponzoring neuspěl, výbor se před začátkem
tábora dohodne, jak postupovat dál.
3. Výbor se dohodl, že plánovaný termín jarního tábora bude 13. – 16. 5. 2021 rovněž v Bakově, kde budeme
moci nejspíše využít již věrnostní slevu. V plánu je rovněž lokalita Čistá – Vojtův mlýn na srpen 2021 nebo pro
podzimní ( zimní tábor). Vše záleží také na koronavirové situaci.
4. Výbor schválil nákup kancelářských potřeb pro administrativu a přehlídku: Náplně do tiskárny, kancelářské
papíry, papíry na diplomy, zlaté papíry na štítky.
5. Kontrola spolkové dokumentace – p. P. Stará pověřená p. Starým převzala doklady ke kontrole s tím, že
zpráva bude vypracována panem V. Starým.
6. Různé:
Návrh na legalizaci činnosti spolku pod ČMKU(FCI) formou založení ZKO nebyl schválen. Způsob, jak toto zajistit
by dle diskuze mezi účastníky schůze měl vést zejména jednak založením pobočky AK. JAP. pro naše území a
dále znovupožádáním o registraci právnické osoby Akita Ken se zdůvodnění naší činnost k rukám předsedy
KCHMPP spolu se žádostí o přijetí. Další možností je požádat valnou hromadu ČMKU o vyjádření. VH ČMKU se
koná 16. 3. 2021.
Usnesení
Všechny body pod čísly 1. – 6. Byly přijaty jednomyslně jako usnesení.
Zapsala L.Kasíková

V Třemošné dne 7. 8. 2020

