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KLUB RUSKÝCH A ASIJSKÝCH OVČÁCKÝCH PSŮ – KRaAOP 
 

Zápis z výborové schůze KRaAOP  
 

Datum a čas: pátek 11. října 2014 od 13.00 hod. 
Místo: Praha Libeň 

 
 

 

Za výbor Klubu přítomni:  
Soňa Vágnerová – předsedkyně  
Ing. Milan Brizgala – místopředseda, poradce chovu pro JRO 

Naďa Kocíková – HPCH, poradce chovu pro KAO  
Marie Rudolfová – členka výboru, poradce chovu pro MSP 
Pavla Štěpánková – členka výboru  

 
Za výbor Klubu omluveni:  
Pavlína Sekaninová 

Ing. Zdeňka Vašková 
 
 

Program výborové schůze: 
1) Zahájení a volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 
2) Postih vůči členu KRaAOP 

3) Bonitace a nepovinný svod mladých v roce 2015 
4) Různé 
5) Závěr 
 

 
Ad. 1) Zahájení 
 

Předsedkyně KRaAOP přivítala všechny přítomné členy výboru a zahájila schůzi výboru 
v 13.00 hodin. Konstatovala, že je přítomno 5 členů výboru z celkového počtu 7 členů výboru 
klubu a výborová schůze je tedy usnášení schopná. Jako zapisovatele navrhla p. Naďu 

Kocíkovou a jako ověřovatele zápisu z této výborové schůze navrhla Ing. Milana Brizgalu. 
 
Usnesení č. VS/1/11/10/14:  
„VS schvaluje jako zapisovatele p. Naďu Kocíkovou a Ing. Milana Brizgalu  jako 
ověřovatele zápisu.“ 

Hlasování: 

Pro: 5  Proti: 0 Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato 

 
Ad. 2) Postih vůči členu KRaAOP 
 
Kontrolní komise KRaAOP pozastavila plnění přijatého usnesení č. MČS/9/06/9/14 vzhledem 

k procedurálním chybám, ke kterým došlo při jednání mimořádné členské schůze v průběhu 
jejího hlasování ohledně sankcí vůči členu klubu p. T.K. 
V návaznosti na následné změny ve vlastnictví chovných jedinců p. T.K., výbor KRaAOP 

schválil vůči p. T.K. postih - písemné napomenutí. 
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Usnesení č. VS/2/11/10/14:  
„VS schvaluje postih - písemné napomenutí člena klubu p. T.K..“ 
 

Hlasování: 
Pro: 5  Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato 
 
Ad. 3) Bonitace a nepovinný svod mladých v roce 2015 

 
Jarní bonitace a nepovinný svod mladých se uskuteční dne 18.4. 2015 v Praze. 
Podzimní bonitace a nepovinný svod mladých se uskuteční na Moravě, datum a místo konání 

bude upřesněno. 
 
Usnesení č. VS/3/11/10/14:  
„VS schvaluje pořádání jarní bonitace a nepovinného svodu mladých v Čechách – 
v Praze, podzimní bonitace a svod mladých se uskuteční na Moravě.“ 
 

Hlasování: 
Pro: 5  Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato 
Ad. 4) Různé 
 
Doplnění závazných pravidel na klubových setkáních: 

- volné pobíhání psů není povoleno 
- pevný úvaz a karabina (horolezecké) 
- povinný náhubek, bez něj nebude pes do areálu vpuštěn 

 
 
Ad. 10) Závěr 

Předsedkyně poděkovala všem přítomným členům výboru a výborovou schůzi v 15.10 hodin 
ukončila. 
 

 
 
 
 

 
Rekapitulace usnesení: 
 

Usnesení č. VS/1/11/10/14:  
„VS schvaluje jako zapisovatele p. Naďu Kocíkovou a Ing. Milana Brizgalu  jako 
ověřovatele zápisu.“ 

Hlasování: 
Pro: 5  Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato 
 
Usnesení č. VS/2/11/10/14:  
„VS schvaluje postih - písemné napomenutí člena klubu p. T.K..“ 
 

Hlasování: 
Pro: 5  Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. VS/3/11/10/14:  
„VS schvaluje pořádání jarní bonitace a nepovinného svodu mladých v Čechách – 
v Praze, podzimní bonitace a svod mladých se uskuteční na Moravě.“ 
 

Hlasování: 

Pro: 5  Proti: 0 Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato 

 
 
 
Zapsala: Naďa Kocíková                         

 
Ověřil: Ing. Milan Brizgala 
 


