Zápis schůze výboru klubu
Dne 16.6. 2013
Přítomní: Fiala, Gogolínová, Svobodová, Kůsová, Kracíková, Mecerová (KRK),
Omluveni: Bílková, Hemelík, Pavlíková, Matoušková, Fránková (KRK)

Program:
10:30
Zahájení schůze Výboru
1) Vyhodnocení úkolů z minulého výboru:
Trvající úkol – 24/10 - Kůsová – dohodnout s Hurábovou aktualizaci smlouvy.
Termín: trvá.
Trvající úkol – 21/11 – Svobodová, Gogolínová – dát do elektronické podoby všechny
dosavadní magazíny za roky 2011, 2010 a 2009 a zaslat webmasterovi pro zapracování
na web. Ty, které jsou ve wordu, poslat rovnou k převedení na pdf. Nové dávat jednou
ročně.
Termín: plněno průběžně – chybí starší ročníky – bude plněno průběžně
Nový úkol – 6/12 – Kůsová – dopracuje web dle časových možností a návrhů Vilemíny
z října 2011. Převod na redakční systém.
Termín: splněno
Nový úkol – 16/12 – Kůsová – navrhnout aktualizaci zápisního a bonitačního řádu, kde
bude připraveno řešení zapůjčovaných zvířat (chovných v zahraničí, dohoda o zapůjčení
chovného jedince) do ČR – povinnost/možnost jej předvést na bonitaci či výstavě –
upravit cenu za krytí, není to zahraniční krytí v pravém slova smyslu. Dát jako podnět
na schůzku tří klubů.
Termín: splněno
Nový úkol – 18/12 – KRK – Výbor doporučuje odpovědět majiteli psa, že je to
záležitostí MSKCHCS nikoli naše.
Termín: splněno, kompetence KRK
Nový úkol – 2/13 - Kůsová – připravit pozvánku do magazínu, pošle Výboru a KRK k
doplnění.
Termín: splněno
Nový úkol - 3/13 - Kůsová – umístit na web informaci o prodloužení uzávěrky online
soutěže Pes roku, návod na vyplnění tohoto programu, odkazy na Program na web
Klubu.
Termín: splněno
Nový úkol - 4/13 - Matoušková, Kracíková - na web připravit seznam s daty zaplacení
členských poplatků členů v roce 2012 a vstupu do Klubu pro potřeby soutěže Pes roku
Termín: splněno

Nový úkol – 5/13 – Kracíková, Fiala – Vilma pošle do magazínu články o ACC a OBCup,
pan předseda propozice na KV Řepeč
Termín: splněno
Nový úkol – 6/13 - Kůsová - obvyklí pořadatelé akcí budou osloveni, zda budou chtít
pořádat akce i letos.
Termín: splněno
Nový úkol – 7/13 - Kracíková - připraví návrh Směrnice, rozešle členům Výboru
Termín: splněno
Nový úkol – 8/13 - Kůsová – upravit žádost na ČMKU o zapisování výsledků do PP psa
v souladu s protokolem + laboratoř.
Termín: prodlouženo do 22.6.2013 – dodá Petra Mecerová
Nový úkol – 9/13 - Kracíková – pošle upravený bonitační list (použitý na bonitaci v MB)
pro umístění na web.
Termín: splněno
Nový úkol – 10/13 - Bílková - připraví seznam laboratoří, které vyšetřují sledovaná
onemocnění našich plemen (CEA, MDR1, DM apod.).
Termín: nesplněno, dodá Petra Mecerová
Nový úkol – 11/13 - Fiala – napsat odpověď paní Simoněnkové ve věci zařazení mezi
rozhodčí
Termín: splněno ústně při osobním jednání v Řepči
Nový úkol – 12/13 - Kůsová – obešle znovu oba kluby s žádostí o vyjádření v souladu
s dohodou na schůzce tří klubů.
Termín: splněno
Nový úkol – 13/13 – Gogolínová, Svobodová – co je náplní práce garanta, jaké má
pravomoci a povinnosti - připraví návrh této informace na další Výbor.
Termín: trvá do 7. 2013
Nový úkol – 14/13 - Svobodová – MR sheltií - dodá info Vilmě
Termín: splněno
Nový úkol – 15/13 - Fiala – žádost o zařazení mezi adepty na rozhodčí Lenky
Petráškové - osloví ČMKU s návrhem rozhodčích pro adepty
Termín: splněno
Nový úkol – 16/13 - Fiala – Žádost o prodloužení chovnosti – Kalubcová, Matoušková odpoví chovatelkám
Termín: splněno

2) Aktuálně:


MR Sheltií – info Vilma – došlo k pozdnímu sdělení informací o cenách ze strany
pořadatelů MR, z toho důvodu nebyly poskytnuty věcné ceny (poháry) dle původní
dohody Výboru, ale peněžní příspěvek v odpovídající výši.



Akce spozorované Klubem – nutno uzavřít dohodu o sponzoringu akce – podmínky –
dodat článek a fotografie pro Magazín redakci nejpozději do měsíce od konání
akce. Pokud nebude dodán, nebude akce další rok sponzorována. Žádost o
sponzoring na další rok je nutné dodat do 31.12.2013 k rukám podkladní Vilemíny
Kracíkové.

Nový úkol – 17/13 – Kracíková – uzavřít dohodu o sponzoringu, odeslat finance na akce
Termín: do 30.6.2013


Evropská speciální výstava při SV 2014 – z osobních a časových důvodů odstupuje
z funkce administrace této výstavy Vilemína Kracíková. Je nutné najít někoho,
kdo bude schopen tuto funkci převzít z Výborů spolupracujících klubů britských
plemen (corgi, border collie, bobtailové, bearded kolie, dlouhosrstá a krátkosrstá
kolie, šeltie). Budou osloveni písemně s žádostí o návrhy konkrétních lidí a
vyjádření k této problematice. KCHCS dalšího takového člověka ve Výboru nemá.

Nový úkol – 18/13 – Fiala, Kracíková – oslovení ostatních klubů písemně
Termín: do 30.6.2013


Rozhodčí a výstavy 2014
NVP Ostrava – 12.4.2014 - Matějek
MVP České Budějovice – 26.4.2014 – Ing. Jančík
MVP Praha – 3.5.2014 – Svobodová – kolie, MVDr. Fiala - šeltie
MVP Litoměřice – 24.5.2014 – DK a SHE – MVDr. Fiala, KK - Soukupová
MVP Intercanis Brno – 21.6. - Matějek
NVP Klatovy – 28.6.2014 – DK – Svobodová, KK a SHE – Mgr. Fialová
NVP Mladá Boleslav – 19.7.2014 – DK a SHE – MVDr. Fiala, KK - Václavík
MVP Mladá Boleslav – 30.8.2014 - Krinke
MVP České Budějovice – 20.9.2014 – DK a KK – Soukupová, SHE - MVDr. Fialová
NVP Brno – 27.9.2014 - Ing. Němečková
EW – 10.2014 – KK - Fiala, DK - Fialová, SHE - Svobodová
DUO MVP Praha – 1.-2.11.2014 – DK, KK, SHE – Mgr. Fialová, Svobodová,



seznam poradců chovu – funkce se vzdali Hladiš a Ouředníková, z nově oslovených
odmítla Ing. Fránková. Stávající seznam je: Fialová Dana Mgr., Habrová Veronika,
Havlíčková Sabina, Koubek Miloslav, Kucková Libuše, Matějek Josef, Nováková
Helena PhDr., Svobodová Mlada, Vávrová Eva.

Nový úkol – 19/13 – Kůsová, Svobodová – náplň práce poradců chovu rozeslat emailem
s informací, že jsou tedy oficiálně poradci chovu a budou uvedeni na klubovém webu a v
magazínu
Termín: do 30.6.2013

Nový úkol – 20/13 – Gogolínová – seznam poradců chovů uvést na klubovém webu a v
magazínu
Termín: do 30.6.2013


Projednání vnitřní směrnice KCHCS č. 1/2013 ve věci financování akcí klubu,
odměn pro pomocníky při výstavách a bonitacích, výše posudečného a cestovních
nákladů. Odsouhlaseno pro umístění na webové stránky.



Schůzka tří klubů – účastnící se zástupci KCHCS – MVDr. Fiala, Mlada Svobodová,
Pavla Kůsová, Jitka Gogolínová



Návrh na úpravu směrnice pro pracovní certifikát – zařazení Záchranářských
zkoušek k šeltiím, sjednocení s koliemi – přednést na schůzce 3 klubů, dohodnout

Nový úkol – 21/13 – Kracíková – poslat přehled možných zkoušek pro prac.certifikát
Termín: do 20.6.2013


Zapisování výsledků zdravotní vyšetření do PP štěňat – na základě jakých
podkladů, dohodnout shodu na schůzce 3 klubů – dle emailové dohody



Smlouva o chovu s nečlenem – dát na web vzor pro chovatele – nečleny KCHCS.
Nečlenovi je možné odmítnout poskytování chovatelského servisu v případě
chovatele, který je podezřelý z porušení chovatelského řádu jiného klubu
případně zákona na ochranu zvířat.

Nový úkol – 22/13 – Kůsová – dát na web vzorovou smlouvu do sekce Řády
Termín: do 30.6.2013


Magazín – informace o stavu aktuálního čísla – výsledky z KV Řepeč, Pes roku,
bonitace Řepeč, články, pozvánka na Víkend se šeltičkou, propozice na ACC,
OBCSC, info o podzimní výstavě a semináři, aktualizovaní poradci chovu.



Info předsedy – prodloužena chovnost feny Norica Gold Moravia Classik – chovatel
J. Hemelík a feny Yerskeke Black Vlčí žleb – chovatelka E. Jaňourová



úprava bonitačního listu a bon. řádu (zařazení přeregistrace do textu řádu)
Využít vzoru od pana Pavlovského a pana předsedy z dřívějška, upravit na naše
aktuální potřeby (zrušit „nevyhovující“, dodat kolonku zdrav.vyšetření). Do řádu
doplnit do informací k chovnosti psa.

Nový úkol – 23/13 – Kůsová – zapracovat do bon.řádu, připravit návrh bon.listu dle tohoto
vzoru, rozeslat na výbor ke schválení pro další bonitaci
Termín: do 30.6.2013


Odstoupení ing. Fránkové, doručené členům Výboru a KRK dne 12.6.2013,
z funkce předsedkyně a členky KRK
KRK musí odstoupení ing. Fránkové projednat, Výbor požádal přítomnou členku
KRK o urychlené řešení a dodání informace o průběhu k rukám předsedy Klubu.

Další schůze Výboru bude dne 22.9.2013 (neděle). Místo bude upřesněno.

