Zápis schůze výboru klubu
Dne 20.7.2008
Přítomní:
Fiala, Pavlovský, Kucková, Kůsová, Náhlovská, Svobodová, Vondráčková (od 10:30)
Omluveni:
Kracíková (připomínky čteny), Matějek, Resslerová
Výbor byl zahájen se 6 členy, schůze je usnášeníschopná. Od 10:30 - 7 členů.
1) Info:
a) Nový způsob vedení zápisů – číslování úkolů, určení odpovědných osob a
termínů, kaţdou schůzi začínat kontrolou úkolů, o kterých budou informovat
předem stanovení garanti; případně sdělí důvody, proč úkol nemohl být
splněn. Uvádět v závorce jako první počet souhlasů: počtu nesouhlasů.
Souhlas (všichni)
b) Při hlasování uvádět do zápisů jmenovitě kdo byl pro, kdo proti, ne jen
počet
Nesouhlas (2:4), uvádět pouze poměr hlasů.
c) Emailové konference – v případě nutnosti rychlých rozhodnutí je moţno
vyuţít emailovou konferenci, kdy se problematika pošle emailem všem
členům výboru k odsouhlasení či zamítnutí (Fiala zavolá členům, kteří nejsou
na internetu – Vondráčková, Matějek). Pokud se nevyjádří víc jak polovina
členů, problematika bude automaticky odsunuta na další výbor.
Souhlas (všichni)
Úkol 1/08 - pro všechny členy Výboru a KRK - do další výborové schůze členové
výboru připravit soupis majetku klubu, který mají v držení. Na příští
schůzi bude pozvána předsedkyně KRK paní Vodičková
Termín: do 9.11.2008
2) Vyhodnocení klubové výstavy Řepeč - Fiala
Vydařená akce, trochu delší program neţ se předpokládalo, závěrečné
soutěţe jsou pak trochu chudší. Oficiální protest podán nebyl.
Info Náhlovská - Na výstavě bylo prohlášeno paní Novákovou, ţe klubové
výstavy jsou dirigovány Vilemínou Kracíkovou a říká rozhodčím, komu mají
dávat tituly.
To samé bylo loni. Paní Nováková toto paní Kracíkové potvrdila.
Info Kůsová – problém s neinformováním o sponzorech.
Návrh Svobodová – pro výstavy v roce 2008 psát do katalogů titul psa za
jméno psa.
Souhlas (všichni)
Výstava byla zisková, do pokladny bylo dnes předáno 29.295,- Kč.

Úkol 2/08 - Kracíková – požádat rozhodčí klubové výstavy (pí Soltesz) o dodání
vyjádření k výstavě
Termín: co nejdříve
3) Informace o připravovaných výstavách Praha a Mladá Boleslav
a) SV Praha – obsazení kruhů zajištěno, sponzoři zajištěni (Eucanuba, Candy,
Trainer), povolení veterinární správy a městského úřadu probíhá. Problém
byl s rozesílkou, nedorozumnění ohledně rozesílky přihlášek. Lidé si
stěţovali, ţe to nepřišlo poštou jako vloni, ani s magazínem. Do budoucna je
moţno zavést seznam dle účasti na výstavě v předchozím roce (nejlépe
emailem, kdo neuvede email do přihlášky, poštou).
Souhlas (6:1).
Bonitace – rozhodčí Svobodová (náhradík Fiala), Kucková, Koubková – bonit.
komise. (Vodičková, Náhlovská náhradníci)
Souhlas (všichni)
b) Mladá Boleslav – info Ouředníková, ţe výstavu by mělo zařídit výstaviště
MB. Bonitaci při této výstavě zrušit. Nechá se na MVP Praha v listopadu.
Uzávěrka 29.9.2008 (rozhoduje razítko).
Výstavní poplatek – stejný jako Řepeč a Krč.
Rozhodčí – návrh Svobodová – Klaus Frankenberger (D).
Při větším počtu zajistí neCACový třídy případně Svobodová.
Pokud nebude moci pan Frankenberger, oslovíme Vondrouše, případně
Krinkeho.
Souhlas (všichni)
Úkol 3/08 - Svobodová – zjistit, kdy má volné termíny rozhodčí Frankerberger (D)
Termín: do 26.7.2008
Úkol 4/08 - Fiala – změna garanta KV bez zadávání titulu KV 19.10.2008
Termín: do 31.7.2008
Úkol 5/08 – Náhlovská – zajištění ředitele KV bez zadávání titulu KV 19.10.2008
(oslovení Vilemíny Kracíkové)
Termín: do 31.7.2008
Úkol 6/08 - Kůsová – vytvoření propozic pro KV bez zadávání titulu KV 19.10.2008,
jejich umístění na webové stránky KCHCS, rozeslání Výboru a
Interdogbohemia
Termín: 31.7.2008
Úkol 7/08 - Náhlovská – zajištění pohárů a cen pro KV bez zadávání titulu KV
19.10.2008
Termín: do 19.10.2008

4) Info o připravované akci „Den dlouhosrstky“
21.9.2008 proběhne akce na propagaci plemene DK. Ţádost o sponzorský dar
na upomínkový předmět pro majitele psů, kteří se zúčastní akce – výše do
150Kč
Výbor odsouhlasil do výše 100,- Kč na majitele, plus zaplacení propagace
v tisku – souhlas (všichni).
Upozornění - v Praze nutno hlásit jako hromadnou akci, navíc je nutno mít i
souhlas veterinární správy, plus dle nové vyhlášky města upřesnit zda je
nutno mít kromě vodítka i náhubek.
5) Zpráva o přehledu financí
Vondráčková – poslední výpis z 16.7.2008 – na účtu je 110. 607,98 Kč. Na
pokladně dnes cca 23.000,- Kč.
Výbor vzal na vědomí.
6) Magazín
Návrh Svobodová – do konce roku ještě zkusí, vydávat 2x ve stávajícím
rozsahu, nebo 3x v menším rozsahu.
Návrh Fiala – 3x ročně, omezit rozsah (vyhodit info, které uţ někde bylo –
přetištěné věci ze zahraničí), nechat odborné články.
Návrh Vondráčková – psát jen vítěze třídy MV a NV, klubové celé.
Návrh Kůsová – vyhodit výsledky, budou na webu, udělat jednou ročně
ročenku jen s výsledky výstav, tím se zmenší rozsah a bude se stíhat vydávat
častěji.
Závěr – nyní připraveno číslo 1/2008, do konce srpna by mělo být u členů.
Další číslo 2/2008 bude v prosinci včetně výsledků výstav a bonitací druhé
poloviny roku, včetně sloţenky na členské příspěvky, informace o členské
schůzi, data výstav, propozice na Řepeč atd.
Od roku 2009 bude vydáván 3x ročně – duben, srpen, prosinec.
Souhlas (všichni)
7) Nové webové stránky Klubu
Ukázka, schváleno. Bude spuštěn do konce července. Web vytvořen na
zakázku jednatelky Klubu - Marcelou Kubů, cena zakázky je 5tis. Kč.
Souhlas (všichni)
Úkol 8/08 – Vondráčková, Fiala, Kůsová – podpis dohody o provedení práce
v hodnotě 5tis.Kč za tvorbu webových stránek Klubu a poslání této
částky na účet zpracovatelky Marcely Kubů.
Termín: co nejdříve
8) Aktualizace poradců chovu
Kůsová dotaz – Hladiš – dotaz na kontakt, doplněno na web.
Bude projednáno na další schůzi Výboru.

9) Soutěţ Pes roku, aktualizace pracovního šampionátu klubu
KŠP – jedná se o stávající tabulku, která je doplněna o pasení a obedienci.
Souhlas (všichni)
Pes roku – letošní rok jako loni.
Návrh Svobodová –
1) při účasti (nebo spíše hlášených)10 jedinců a méně daného plemene na
výstavě
započítávat jen poloviční počet bodů
2) při účasti 5 jedinců a méně daného plemene body stejné jako na
oblastních
výstavách
3) počty jedinců na našich výstavách máme zmapované, v případě
zahraničních
výstav by slouţil jako podklad katalog, resp. jeho kopie, kterou by majitel
musel zaslat, tak jako dosud zasílá výsledky ze zahraničí.
4) soutěţ otevřít pro všechny psy českých majitelů bez ohledu na členství v
klubu. Výjimka by byla u soutěţe chovatelských stanic, kde by byli
hodnoceni
pouze chovatelé zapisující v našem klubu.
Berte to prosím jako návrh a připravte si návrhy vlastní. Moţná to nebude
vyhovovat kraťandám, vzhledem k počtu zápisů štěňat, je i jejich účast na
výstavách pochopitelně menší.
Návrh Fiala – nechat jen jako klubovou akci, nepouštět lidi mimo klub.
Bude projednáno na další schůzi Výboru - do příště promyslet – všichni členi
Výboru.
10) Návrhy na čestné členy klubu
Bude projednáno na další schůzi Výboru.
11) Výstavy a bonitace 2009
Fiala – minulý týden dorazil dopis ČMKU – formuláře výstav, pokud si
chceme navrhnout rozhodčí pro výstavy 2009. Nutno udělat do 15.8.08.
Plus poslat termíny našich výstav.
Svobodová – naši kluboví rozhodčí nedodrţují výstavní řád, nedělají pořadí
ve třídách, pak je to problém pro magazín a soutěţ Pes roku.
Fiala – není to vţdy chyba rozhodčího, na některých výstavách supluje
rozhodčí i vedoucí kruhu a zapisovatelku.
Termíny klubových akcí:
Řepeč – 16.5.2008 – zadávání KV, návrh rozhodčích – Frankenberger (D) –
KK, DK, Soltesz (A) – šeltie, případně H. Poschacher (A).
Praha Krč – 22.8.2008 – zadávání VSV pouze kolie – rozhodčí později
Praha Krč – 23.8.2008 – bez zadávání KV – rozhodčí později
Úkol 9/08 - Fiala – odeslání návrhů rozhodčích na ČMKU
Termín: do 15.8.2008

12) Různé
a)

Bonitační list feny DK blue merle Cecilka Blue z Amorovy zahrádky,
majitel Martin Nátr, Podle Kačerova 38, 141 00 Praha 4 -Michle – rozhodčí
Matějek, chybí jí 5 zubů, dva vedle sebe (P1, P2). Majitel přinesl
veterinární potvrzení o zranění a doklad o policejním šetření o pokousání
jiným psem a ztráty zubů z důvodu zranění. Vše v pořádku. Fena je
chovná dobrá bez omezení.
Výbor vzal na vědomí.
b)

Jaňourová – po třetí urgenci správce dílčí plemenné knihy splnila
povinnosti chovatele vůči klubu při zápisu vrhu šeltií ze dne 29.8.2007,
byly jí vydány PP, které jí byly zaslány dobírkou na adresu Bruntál.
Nevybraná dobírka se vrátila na ČMKU, ta navrhla Klubu, aby tyto PP
odkoupil pro Klub. V mezičase slečna Jaňourová poţádala ČMKU o vydání
duplikátu na chovnou fenu Xarin z Černé hlásky (uvedeno na webových
stránkách ČMKU). Tento duplikát byl vydán a opět se vrátil. Fiala proto
poslal dopis Klubu slečně Jaňourové, který byl zaslán na dvě různé
adresy. Neodpověděla. Klub má adresu jen na 3 majitele šeltií z vrhu C a
D. Jedna majitelka (Kynclová) si PP jiţ odkoupila.

Úkol 10/08 - Fiala – znovuzaslání dopisu slečně Jaňourové, aby dala do pořádku
problémy s nevyzvednutím a znovuvystavením PP na její vrhy C a D.
Sdělit jí, že má do té doby pozastavený chov.
Termín: do 26.7.2008
Návrh Pavlovský – vyloučení z Klubu – slečna Jaňourová bude pozvána na
projednání této problematiky na příští výbor.
Souhlas (všichni)
c) Sponzorský dar Klubu na Léto s Lassií 2008 – 3.000,- Kč
Souhlas (všichni)
d) Sponzorský dar Klubu na MR Dubenec – K,Š – 2.000,- Kč
Souhlas (všichni)
Úkol 11/08 - Vondráčková – zaslat finance Evě Plíštilové – Sponzorské dary na Léto
s Lassií a MR kolií Dubenec
Termín: co nejdříve
Úkol 12/08 - Kůsová – zjistit, zda je možno získat kopii posudku pro potřeby klubu
– dotaz na JUDr. Jarošovou, ČMKU
Termín: do 9.11.2008

e)

Se členstvím nechodí Klubové normy. Nejsou všechny ani na webu.
Nejsou aktuální. Nutno aktualizovat Stanovy a Chovatelský a Zápisní řád.

Úkol 13/08 - Kůsová – požádat MV ČR o zaslání platných Stanov našeho klubu
přeregistrované MV ČR pod značkou VSP/1-1070/90-R ze dne 25.3.2003
(BS-2334/SDR/1-2003 zřejmě označení té přeregistrace, podepsáno
předsedou Sysem)
Termín: co nejdříve
Úkol 14/08 – Kucková – Zápisní řád – přepracuje a doplní a pošle všem ke schválení
emailovou konferencí všem členům Výboru (změna v datu odběru
štěněte a věku bonitace kolií)
Termín: do 15.8.2008
Úkol 15/08 – Svobodová – doplněný zápisní řád bude vytištěn tiskárnou, zjistit
cenu rozesílky, pokud by to šlo nyní se zpravodajem
Termín: do 26.7.2008
Úkol 16/08 - Kůsová – smlouva mezi ČMKU a KCHCS Praha o službách k vystavování
PP – dotaz na pí Hurábovou
Termín: do 9.11.2008
f)

Genomia – zatím nesouhlas, neřešit, kaţdý ať si zařídí sám. PK navrhne
znovu k projednání aţ bude víc času.

g) DKK
Bude projednáno na další schůzi Výboru.
h) Bonitace
Bude projednáno na další schůzi Výboru.

Další termín a místo schůze Výboru:
neděle 9.11.2008 od 9 hodin v Táboře - hotel Relax

Zapsala Pavla Kůsová
Schválil výbor jednohlasně.

