Zápis ze 7. schůze výboru Českého křeččího klubu
Datum a místo konání: 23.04.2020, Praha

Přítomní:
Lucie Bláhová – předsedkyně výboru
Joanna Svačinová – pokladník
Po prezenci byl předsedkyní výboru předložen program výborové schůze v následující podobě:
1. Zahájení schůze výboru.
2. Volba předsedajícího a zapisovatele.
3. Schválení programu schůze výboru.
4. Hlasování per rollam, kandidatury, motivační dopisy, návrh způsobu hlasování.
5. Fórum na webu klubu
6. Vzhled webu – nová struktura, doplnění obsahu
7. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí členů dle přihlášek od 25.3.2020
8. Diskuse.
9. Závěr
1.

Zahájení schůze výboru
Schůze byla zahájena v 20.00 na skype z důvodu trvajícího nouzového stavu v ČR a nařízení
vlády o omezení volného pohybu osob.

2.

Volba předsedajícího a zapisovatele
Předsedajícím byla zvolena Lucie Bláhová, zapisovatelem byla zvolena Joanna Svačinová. Bylo
konstatováno, že vzhledem k nadpoloviční většině přítomných členu je schůze
usnášeníschopná.

3.

Schválení programu schůze výboru
Předložený program výborové schůze byl schválen

4.

Hlasování per rollam, kandidatury, motivační dopisy, návrh způsobu hlasování.
Do dne uzavření došly 2 kandidatury:
Aneta Zástavová – CHS Anwy Zet
Anna Rumplíková – CHS Chlupáči
Obě kandidatury byly podány řádně, včas a v předepsaném formátu, a proto byly výborem
schváleny pro zařazení do hlasování per rollam. Dnes bude členům poslán mail s informacemi
(motivačními dopisy) o přihlášených kandidátech a zároveň návrh na hlasování per rollam, v
němž by se měli jednoznačně vyslovit pro daného kandidáta.

5.

Fórum na webu klubu.
Na základě dotazu chovatelky Kateřiny Ungrové: „kde je možné připomínkovat odpovědi ke
klubovým dokumentům tak, aby si je mohli číst všichni členové“ jsme uspíšili zřízení
klubového fóra, aby se členové mohli přímo a svobodně vyjádřit k chodu klubu, klubovým
dokumentům a všemu, co se ke klubu vztahuje. Fórum je prozatím přístupné pouze pro členy,
všichni členové obdrželi e-mail s uživatelským jménem a adresou fóra. Odkaz na fórum se
nachází také na webu v zaheslované sekci pouze pro členy.

6.

Vzhled webu – nová struktura, doplnění obsahu
• Byly upraveny sekce informace o klubu – lepší zviditelnění klubových dokumentů
• Na stránku se seznamem členů byla přidána interaktivní mapa, která umožňuje
zobrazení chovatelských stanic v daném kraji
• další úpravy probíhají

7.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí členů dle přihlášek od 25.3.2020
• Zájemce o členství 9/2020 obdržel doplňující dotazy ke své přihlášce dne 16. 4. 2020,
zatím je bohužel nezodpověděl, zatím počkáme.
• Přihlášku č. 10/2020 od zájemce o členství bez chovatelské stanice jsme se rozhodli
schválit za podmínky, že zájemce v současné době nebude odchovávat vlastní mláďata.
S tím je spojen návrh změny ve stanovách, která by upravovala jednotlivé formy členství
(návrh byl zapracován do připomínek ke Stanovám odeslaných členům). Na základě čl.
IV, bodu 10 se výbor rozhodl v tomto konkrétním případě, že členský poplatek za
členství bez CHS bude ve výši 50 % řádného poplatku s tím, že sympatizující člen (člen
bez CHS) může využívat výhody vyplývající z členství: podílet se na chodu klubu (ale
nesmí být volen do orgánů klubu), může se účastnit klubových výstav a využívat
zvýhodněných výstavních poplatků, nesmí odchovávat mláďata s průkazem původu.
• Přihláška č. 11/2020 – výbor se rozhodl zájemce přijmout
Jméno

Název CHS

207

Romana Navrátilová

nemá

208

Blanka Sýkorová

Royaume de Lune

8.

Datum zaslání
25.03.2020
21.04.2020

Diskuze
• na fórum vložíme návrhy členských legitimací, dáme členům prostor pro případné
zaslání vlastních návrhů. Poté členové odhlasují vítězný návrh.
• CHS Woodville zaslala klubu žádost o povolení krytí samečkem křečka syrského mladším
3 měsíců. Kvůli nouzovému stavu v ČR nemůže v současné době využít ke krytí jiného
nepříbuzného samce. Po zvážení všech okolností a vzhledem k optimálnímu věku
samičky se výbor rozhodl toto krytí povolit.

Členové výboru se na všech projednávaných bodech jednomyslně shodli.
Schůze byla ukončena ve 21.50

zapsala: Joanna Svačinová
V Praze, dne 23.04.2020

