
TÍMTO SE OMLOUVÁM Z ABSENCE NA ČLENSKÉ KLUBOVÉ SCHŮZI 2010, které se vzhledem 

k nepředvídaným okolnostem (zrušené lety v rámci Evropy) NEMOHU  ZÚČASTNIT A PROSÍM O 

PŘEČTENÍ PŘÍSPĚVKU ZA REDAKČNÍ RADU: 

Webové stránky   

Klára Hájková  byla na Členské schůzi 19.4.2009 odhlasována jako externí spolupracovnice klubu, na 

výborové schůzi 8.6.2009 byla pověřena kontaktováním p. Žlábka ohledně vytvoření nových webových 

stránek a následně pak byla pověřena zajištěním vytvoření základní verze webových stránek a úzkou 

spoluprácí s webmasterem. Stránky byly spuštěny v září 2009, o tom mj. informoval Slávek Zelinger na 

výborové schůzi ve Valticích, kde předložil fakturu za zhotovení stránek. Na výborové schůzi 10.11.2009 

byly projednány úpravy a změny stávajících webových stránek, Slávek Zelinger předložil fakturu za 

zhotovení anglické verze. Na výborové schůzi 29.11.2009 byli s Klárou Hájkovou domluveny další úpravy 

webových stránek. Na výborové schůzi 14.2.2010 informoval Slávek Zelinger o tom, že webové stránky 

byly postiženy napadením centrálního úložiště dat hackery a že některé dočasně chybějící sekce budou 

webmasterem obnoveny.                                                                                                                                               

V této chvíli jsou webové stránky opět funkční, postupně doplňujeme zmizelé fotografie. V souvislosti s tím 

bych chtěla vyzvat všechny členy klubu, aby mi posílali fotografie svých bobíků a podělili se o ně 

s ostatními členy klubu. Zasílejte rovněž fotografie a kopie rodokmenů chovných psů a fen. 

O stavu anglické verze stránek vás bude informovat Klára Hájková nebo Slávek Zelinger, kteří jménem 

klubu v této záležitosti spolupracují s webmasterem.  

PŘIPOMÍNÁM NUTNOST VYPRACOVÁNÍ SEKCE PRO EUROSHOW. 

LOGO 

Na výborové schůzi 13.9.2009 jsem byla pověřena kontaktováním pani Maria Pia Maroni z Itálie, zda by 

nám vypracovala logo klubu. Na výborové schůzi 10.11.2009 předložil Slávek Zelinger návrh klubového 

loga vytvořeného Honzou Petákem. Na výborové schůzi 29.11.2009 jsem předložila návrh klubového loga 

od Maria Pia Maroni. Toto bylo s drobnými úpravami schváleno, jakož i částka 200euro. Logo navržené 

Honzou Petákem bylo domluveno upravit na logo EUROSHOW. Slávek Zelinger, který za něj navrhl uhradit 

částku 5000kč, byl pověřen domluvit podrobnosti. Na výborové schůzi 14.2.2010 jsme se dohodli na úplně 

původní verzi od pani Maroni s doplněným nápisem Česká republika. Informovala jsem o tom pani Maroni 

a ta vypracovala a zaslala finální verzi s tím, že kvalitní formát loga zašle po obdržení dohodnutých 200eur. 

K této verzi už neměl nikdo z členů výboru připomínky. Blanka Roudnická požádala o zaslání faktury, na 

základě které by vystavila příkaz k úhradě. Zaslala jsem potřebné údaje a adresu pani Maroni a 

kontaktovala jí rovněž telefonicky. Po konzultaci s účetním fakturu zhotoví a zašle.  Schválené logo je ke 

shlédnutí v samostatné sekci fotogalerie.  

 

 



EUROSHOW 

Kontaktovala jsem  Joachima Pilze ohledně tématu semináře na Euroshow 2011. Navrhl počkat na letošní 

seminář v Dánsku, neboť by na něj mohl náš seminář navazovat. Doporučil kontaktovat Eef ter Morse po 

letošním semináři na Euroshow. 

Rozhodčí pro Euroshow 2011 je paní Angie Alan (známá též pod jménem Angie Burrows). Joachim Pilz 

bude paní Alan kontaktovat jménem výboru Euroshow a zjistí od ní druhou/ého rozhodčí/ho. Poté nám 

předá kontakty a my jako klub tyto rozhodčí oficiálně pozveme na EUROSHOW 2011. 

Je třeba vyhotovit letáček=pozvání na Euroshow, který se bude rozdávat na letošní Euroshow v Dánsku. 

Pokud na něm chceme mít logo Euroshow, je třeba toto dořešit s Honzou Petákem. 

 

 

DĚKUJI A VŠECHNY SRDEČNĚ ZDRAVÍM 

KAROLINA MORRISON        17.4.2010 

 

 

 

 

 

 


